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فضاهای زیرزمینی تاریخی

 

ﻧﺒﻮ� ��ﺣﻴﻪ ﻛﺎ� ﺟﻤﻌﻰ ،ﺑﻬﺮ� ��� ﭘﺎﻳﻴﻦ ��
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ� ﮔﺮ�ﻫﻰ � ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ �� �ﻣﻮ� �ﻧﻔﺮ���،
ﺑﺮ�� �ﻳﺮ�ﻧﻴﺎ� ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺧﺼﻴﺼﻪ ﻣﻠﻰ ﺷﺪ�
�ﺳﺖ .ﺧﺼﻴﺼﻪ �� ﻛﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻟﻄﻤﺎ� ﺟﺒﺮ��
ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ� �� ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ� � �ﺑﻌﺎ� ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻛﺸﻮ�
���� ﻛﺮ�� �ﺳﺖ �� .ﺷﻜﺴﺖ �� ﻣﺴﺎﺑﻘﺎ� ���ﺷﻰ
�ﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﻰ � ﻋﺪ� �ﺳﺘﻘﺮ�� ﻛﺎﻣﻞ �ﻣﻮﻛﺮ�ﺳﻰ
ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ �� �ﻟﻤﭙﻴﺎ�ﻫﺎ� ﻋﻠﻤﻰ ﺑﺎ ﺣﻀﻮ�ﻫﺎ�
اهمیت احداث تونل ها در دوران قدیم ،تا بدین جاست که کارشناسان ،کارهای ﺗﺎاحداث
�ﻧﻔﺮ��� � ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﻗﻬﺮﻣﺎ� ﺳﺎ�� � ﻗﻬﺮﻣﺎ� ﭘﺮ���
تونل در آن تمدنها را نشانگر رشد فرهنگ و به ویژه رشد فنی و توان اقتصادی آن جامعه
���� � ﺳﻴﺎﺳﺖ ،ﻫﻤﻪ � ﻫﻤﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎﻳﻰ
دانستهاند .البته فضاهای زیرزمینی محدود به ساخت فضاهای بلند همچون ��
قنات و
اتاقی ﻣﺪﻋﺎﺳﺖ� .ﮔﺮ ﻣﻠﻰ ﺷﺪ� ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ
تونل ها نبوده است .احتماال نخستین فضاهای زیرزمینی در دوران باستان فضاهایﺑﺮ �ﻳﻦ
ﺳﺮ�ﻧﺠﺎ� ﻣﻄﻠﻮ� ﻧﺮﺳﻴﺪ ﻳﺎ ��ﻟﺖ ﺧﺎﺗﻤﻰ ��
شکلی همچون غارها بوده اند که به صورت طبیعی ایجاد شده و به دست انسان ﺑﻪتوسعه
ﭘﻴﺸﺒﺮ� ﺑﺮﺧﻰ �� �ﻫﺪ�� ﺧﻮ� ﺿﻌﻴﻒ ﻋﻤﻞ ﻛﺮ� �
یافته یا با انجام حفریات توسط ساکنان ایجاد شده اند .این امر نشانگر این است که آنها
ﻳﺎ ﮔﺮ�� ﻣﻮﺗﻠﻔﻪ �ﺳﻼﻣﻰ �� ﺳﺎ�ﻣﺎﻧﺪﻫﻰ ﻫﺎ� ﺧﻮ�
با تالش هایشان در ایجاد حفریات به دنبال راهی برای بهبود شرایط زندگی خود بوده اند.
ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻣﻨﺴﺠﻢ � ﺳﺎ�ﻣﺎ� ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ،
ﺑﻪ اروپا
ايران سرزمينی گسترده در آسيای جنوب غربی است که همانند پلی سه قاره آسيا،
ﻃﻮ� ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﺘﺎﺛﺮ �� ﻣﻴﺰ�� ﺳﺎ�ﻣﺎ� �ﻫﻰ
ﮔﺮ�� وﻫﺎ� ﻣﺪ�ﻓﻊ � ﻫﻤﻔﻜﺮ ﻫﺎﻳﺸﺎ� �ﺳﺖ�� .
و آفريقا را به هم متصل می کند .اين جايگاه ويژه ،سرزمين ايران را به چهار راه تمدن
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ� �ﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﻋﻤﻮﻣﺎً �ﺿﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ
گذرگاهی برای دسترسی شرق و غرب جهان به يکديگر تبديل کرده است ،به گونه ای که
های�ﺳﺖ .ﻧﺒﻮ� ﺗﺸﻜﻞ ﻫﺎ ،ﻛﻠﻮپ ﻫﺎ � ﺑﺎﺷﮕﺎ� ﻫﺎ
ﺷﻜﻞ
تاثیر انديشه های مردم اين سرزمين بر تمدن ها و فرهنگ و آداب مردم ديگر بخش
ﺑﺨﺶ ﻫﺎ� ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻛﻪ �� ���ﭘﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ��
جهان امری پذیرفته و اثبات شده است .اقوام باستانی ایران تبحر خاصی در انواع��علوم
اند وﻗﺮﻧﻰ ���� ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻀﻴﻴﻊ ﺣﻘﻮ� �ﻓﺮ��
و فنون زمان خود از جمله طب ،ریاضیات ،نجوم ،ادبیات ،فلسفه و هنر داشتهﭼﻨﺪ
�� ﻧﻔﻊ �� �� ﺑﺨﺶ ﻫﺎ ﺷﺪ� �ﺳﺖ.
به پیشرفت های چشمگیری دست یافته اند .این امر در زمینه های مهندسی نیز صادق
�� �ﻳﺮ�� ﺗﺸﻜﻞ ﮔﺮ�ﻳﻰ �� ﭼﻨﺪ ��� ﻣﻤﻜﻦ �ﺳﺖ.
می باشد .استفاده از مصالح سنگی که از هزاران سال پیش در ساخت خانهها به صورت
ﺗﺸﻜﻞ ﻫﺎ� ﻛﺎ�ﮔﺮ� � ﻛﺎ�ﻓﺮﻣﺎﻳﻰ ﻛﻪ �� ﺑﺴﻴﺎ��
پی سنگی و دیوارهای سنگ چین ،و بعدها در ساخت ستونها و سردرها به کار گرفته
�� ﻛﺸﻮ�ﻫﺎ �� ﻗﺪ�� �ﻳﺎ�� ﺑﺮﺧﻮ����ﻧﺪ � �� �ﻳﺮ��
می شد ،استفاده از خاک در ساخت بناها ،سفال سازی و سرامیک سازی ،یا استفاده
ﺿﻌﻴﻒاز ﻫﺴﺘﻨﺪ ����� �� ،ﻛﺎ� ﺛﺒﺖ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ.
ایرانیﻫﺎ� ﺻﻨﻔﻰ � ﺑﺎ��ﮔﺎﻧﻰ �� �ﺗﺎ� ﺑﺎ��ﮔﺎﻧﻰ
مالت های آهک و گچ ،و ساروج نشاندهنده پیشرفت مهندسی در ترکیب با هنرﺗﺸﻜﻞ
بوده است.
� ﺻﻨﺎﻳﻊ � ﻣﻌﺎ�� �ﻳﺮ��� ،ﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎ� ﻋﻠﻤﻰ �
ﭘﮋ�ﻫﺸﻰ �� ����� ﻋﻠﻮ� � ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺸﻜﻞ ﻫﺎ �ﻋﻢ
در ایران ساخت و استفاده از فضاهای حفاری شده در زیر زمین از گذشته های دور تا
ﺳﻴﺎﺳﻰ ،ﻣﺤﻴﻂ �ﻳﺴﺘﻰ � ����� �� ...ﻛﺸﻮ�
کنون رواج داشته است .کاربرد فضاهای زیرزمینی دامنه گستردهای از ایجاد ��منازل،
گذرگاه ﺛﺒﺖ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ .ﺗﺎ ﭘﻴﺶ �� ﺳﺎ�  ،76ﻧﻪ
عبادتگاه ها ،ساخت دخمه ها و مقابر ،تا حفر تونل برای انتقال آب ،یا به عنوان ﺧﻮ� ��
ﺟﺮﻳﺎ� ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ��ﻟﺖ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﭼﻨﺪ�ﻧﻰ ﺑﻪ �ﺷﺪ
را شامل می شد .بقایای صدها سازه زیرزمینی با اهداف و کاربری های مختلف در اقصی
ﺗﺸﻜﻞ ﻫﺎ ��ﺷﺖ � ﻧﻪ ﻣﺮ�� ﺑﺮ �ﺳﺎ� ﻧﻜﺎﺗﻰ
نقاط ایران که هنوز پس از گذشت قرن ها باقی مانده اند دلیلی بر این ادعا است .در
ﻛﻪ �� ﺑﺎﻻ �ﺷﺎ�� ﺷﺪ ،ﺗﻤﺎﻳﻞ ﭼﻨﺪ�ﻧﻰ ﺑﻪ ﺗﺸﻜﻞ
بخشی از این شماره و شماره های آتی نشریه تونل سعی بر این خواهد بود تا با مرور
ﮔﺮ�ﻳﻰ ��ﺷﺘﻨﺪ� .ﻣﺎ ﺑﻌﺪ �� ��� ﺧﺮ��� � ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
کوتاهی بر انواع این سازه ها ،تاریخچه ساخت فضاهای زیرزمینی در ایران به عالقمندان
ﺗﺸﺨﻴﺺ �ﻳﻦ ﺿﻌﻒ ﺗﻮﺳﻂ ��ﻟﺘﻤﺮ��� ﺟﺪﻳﺪ ��
معرفی شود.
��� ،ﺣﺮﻛﺖ ﻫﺎﻳﻰ ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺛﺒﺖ ﺗﺸﻜﻞ ﻫﺎ،
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اخبار
تونل سوم كوهرنگ تا پايان سال

پیشرفت  20درصدی ساخت
تونل صدر  -نیایش

جاري به بهرهبرداري ميرسد

معاون برنامهريزي استاندار اصفهان گفت :با توجه
به عمليات اجرايي تونل سوم كوهرنگ از سال
 74تاكنون ،تونل سوم كوهرنگ تا پايان امسال به
بهرهبرداري ميرسد .به گزارش خبرگزاري فارس
از اصفهان ،عليرضا همدانيان در بازديد از تونل
سوم كوهرنگ اظهار داشت :حدود  111متر از
حفاري اين تونل باقي مانده است كه ظرف هشت
الي  9ماه آينده به اتمام ميرسد .وي با بيان اينكه
كارفرماي اين پروژه شركت آب منطقهاي اصفهان
است ،افزود :در اين پروژه  300نفر اعم از كارگر و
كادر فني در سه شيفت كاري مشغول به فعاليت
هستند .همدانيان نوع ساختار و پيچيدگي كار
اين تونل  23.5كيلومتري را يادآور شد و ادامه
داد :علت طوالني شدن حفاري اين تونل برخورد
با گسلهاي مختلفي از جمله ماسه و گل و
الي بوده است .وي اضافه كرد :اين تونل زمينه
انتقال  100ميليون متر مكعب آب را در سال به
استان اصفهان فراهم ميسازد .معاون برنامهريزي
استاندار اصفهان با بيان اينكه  99.5درصد از كار
آزادسازي و حفاري اين تونل انجامشده است،
بيان داشت :رسانهها بايد اطالعات كاملي در اين
خصوص در اختيار مردم قرار دهند .مدير عامل
شركت آب منطقهاي اصفهان نيز در ادامه گفت:
عمليات اجرايي سد كوهرنگ سه آغاز شده و
تاكنون  15درصد پيشرفت فيزيكي داشته است.
محمدعلي طرفه با بيان اينكه اين سد در چهار
سال آينده به بهرهبرداري ميرسد ،اضافه كرد :با
احداث اين سد ظرفيت انتقال آب از كوهرنگ
ساالنه به  250ميليون مترمكعب خواهد رسيد.
وي اظهار داشت :ريزش در تونل سوم كوهرنگ،
اتمام عمليات را سخت كرده اما در آينده نزديك
شاهد بهرهبرداري از آن خواهيم بود.
1390/04/03
خبرگزاري فارس

شهردار تهران ضمن بررسی مشکالت احداث
تونل نیایش خواستار اجرای دقیق زمانبندی
پروژه و نظارت بیشتر بر اجرای کیفی آن شد.
قالیباف گفت :امیدوارم مسئوالن اجرای پروژه
با توجه به توصیههای مشاوران از تجاربی نظیر
احداث تونل مترو نیز بهره بگیرند .وی با اشاره
به فعالیتهای مثبت انجام شده در این پروژه
اظهار داشت :هر چه زودتر این پروژه تمام شود
هم به نفع عوامل اجرایی ،پیمانکاران و در نهایت
شهروندان تهرانی است .قالیباف پیشرفت 20
درصدی پروژه را بیانگر عزم جدی دستاندرکاران
این طرح برای اجرای دقیق زمانبندی دانست
و گفت :همه باید تالش کنیم تا دقت را فدای
سرعت نکنیم .توصیه من سرعت در اجرای
پروژه در عین توجه به دقت است .شهردار
تهران افزود :باید سعی کرد مزاحمتهایی کـه
در طـول احداث تونل نیایش و بزرگراه طبقاتی
صدر برای ساکنین محل ایجاد میشود به حداقل
برسد .وی با تاکید مجدد بر سرعت کار به همراه
دقت در پروژه خواستار آن شد تا برخی تبعات
ناشی از احداث پروژههای اینچنینی همچون
تولید آلودگیصوتی برای مجاوران طرح کاهش
یابد و ساکنین محلی کمتر در معرض این قبیل
مشکالت باشند .در حال حاضر بخش تونل پروژه
صدر -نیایش هماکنون در  28جبههکاری فعال
است که  11جبهه مربوط بـه بخش شرقی و 17
جبهه مربوطبه بخش غربی تونل است.
1390/04/15
همشهری آنالین

فعـال شدن پــروژه
عمليات حفـاري تونـل بناف
در جلسه مسئوالن شهرستان كازرون با معاون
وزير راه و شهرسازي بر فعال شدن پروژه
عمليات حفاري تونل بناف تاكيد شد .به گزارش
خبرگزاري فارس از كازرون ،در جلسهاي كه با
حضور كاوس رئيسي فرماندار كازرون ،غالمرضا
دهقان ناصرآبادي نماينده مردم كازرون در
مجلس شوراي اسالمي و احمد صادقي معاون
وزير راه و شهرسازي و مديرعامل شركت
ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور
برگزار شد در مورد فعال شدن عمليات حفاري
تونل بناف كازرون بحث و گفتوگو شد .در اين
نشست كاوس رئيسي فرماندار كازرون اظهار
داشت :در عين حال مساعدت و دستورات موكد
و موثر وزير راه و ترابري در مورد اجراي پروژه
تونل بناف (محرم) كه تحقق آن آرزوي به حق
و ديرينه مردم شهرستان كازرون بوده ،بيش
از چهار ماه عمليات اجرايي اين پروژه متوقف
و نارضايتي مردم را به دنبال داشته است .وي
خواستار فعال شدن پروژه عمليات حفاري تونل
محرم شد و افزود :مردم شهيدپرور شهرستان
كازرون پيگيريهاي بسياري نسبت به اين
موضوع صورت دادهاند و رئيس جمهور نيز بر
تسريع درروند اجرايي آن تاكيد داشته است.
رئيسي اضافه كرد :وزير راه و شهرسازي دستور
فعال شدن پروژه عمليات حفاري تونل محرم
(بناف) را داده است .در اين جلسه همچنين در
مورد ضرورت احداث پل عابر پياده و روگذر در
تقاطع جاده دوان و جاده اصلي كازرون بحث و
گفتوگو شد و اين مسئله مورد تاكيد قرار گرفت.
در ادامه اين جلسه احمد صادقي معاون وزير راه
و شهرسازي دستور الزم مبني بر احداث پل عابر
پياده و روگذر در تقاطع جاده دوان و جاده اصلي
كازرون را صادر كرد.
1390/04/18
خبرگزاری فارس
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آغاز عمليات اجرايي تونل

محـــرم در شيـــراز
با حضور معاون وزير راه و شهرسازي عمليات
اجرايي تونل محرم آغاز شد .به گزارش
خبرگزاري فارس از كازرون ،احمد صادقي
معاون وزير راه و شهرسازي به همراه حسن
فدايي مديركل راه و ترابري استان فارس و
مسئوالن محلي شهرستان كازرون از پروژههاي
راهسازي در محور شيراز ـ كازرون ،كازرون
 بوشهر ،تونلهاي محرم ،تنگ تركان ،وروشنايي تونلهاي جاده جديدكازرون به ارژن
بازديد كردند .در اين بازديد معاون وزير راه و
شهرسازي دستور فعال شدن عمليات اجراي
تونل محرم را داد كه با اين دستور ،عمليات
اجرايي اين تونل نيز آغاز شد .همچنين كلنگ
جاده شهرنجان
ـ پريشان متصل به جاده اصلي كازرون به
شيراز نيز به زمين زده شد .در حاشيه اين
مراسم حسن فدايي مديركل راه و ترابري استان
فارس در گفتوگو با خبرنگاران اظهار داشت:
اين پروژه رهايي جلگه شمالي درياچه پريشان
به جاده جديد كازرون – شيراز بوده كه اعتبار
اوليه آن  350ميليون تومان است .وي اعتبار
مورد نياز اين پروژه را  4ميليارد تومان برشمرد
و افزود :اين جاده جزو شريانهاي روستایي
بوده و با احداث آن  18روستا از بنبست خارج
ميشوند .كاوس رئيسي فرماندار كازرون نيز با
بيان اينكه  17هزار نفر نافع جاده شهرنجان ـ
پريشان به جاده اصلي كازرون ـ شيراز هستند
گفت :اين جاده به طول  5هزار و  500متر
بوده كه حدود  800هزار متر خاكبرداري دارد
و حدود حدود  60كيلومتر فاصله و مسير اين
روستاها به شيراز كاهش ميیابد .وي از در حال
اجرا بودن تقاطع حاجي آباد خبر داد و تصريح
كرد :معاون وزير راه و شهرسازي دستور اقدام
سريعتر نسبت به انجام  8كيلومتر باقيمانده
محور نودان به قائميه و بررسي مطالعات آزادراه
شيراز ـ بوشهر را صادر كرد.
1390/04/22
خبرگزاری فارس

4

پيشرفت  48درصدي روشنايي تونلهاي جم به سيراف

سرپرست اداره راه و ترابري شهرستان جم از
پيشرفت  48درصدي روشنايي تونلهاي جم به
سيراف خبر داد .به گزارش خبرگزاري فارس از
عسلويه ،صادق غالمي در بازديد از پروژه روشنايي
تونلهاي هفتگانه بزرگراه جم به سيراف اظهار
داشت :اداره كل راه و ترابري استان بوشهر در
دو سال اخير در احداث بزرگراه و تجهيز راههاي
اصلي تالش زيادي داشته و در شهرستان جم نيز
اقدامات بسيار مناسبي صورت گرفته است .وي
افزود :براي رشد و پيشرفت در سال جهاد اقتصادي
بايد زيرساختهاي توسعه را هموار كنيم و بدون
ترديد توسعه و تجهيز راهها و ايجاد ايمني در
جادههاي شهرستان ،گام موثري در رشد و رونق
شهرستان خواهد بود .سرپرست اداره راه و ترابري
شهرستان جم از پيشرفت  48درصدي روشنايي
تونلهاي جم به سيراف خبر داد و خاطرنشان كرد:
پروژه روشنايي تونلهاي محور جم به بندر سيراف
و بالعكس در وضعيت بسيار مطلوبي است و در
حال حاضر اين پروژه بيش از  48درصد پيشرفت
فيزيكي دارد .غالمي تصريح كرد :اعتبار اين پروژه
بسيار مهم  30ميليارد ريال است كه اعتبار اين
پروژه از محل اعتبارات سازمان منطقه ويژه

اقتصادي انرژي پارس جنوبي تامين شده است.
اين مسئول متذكر شد :تعداد هفت تونل در اين
محور وجود دارد كه طول اين هفت تونل مجموعا
 2700متر است و براي راهاندازي به موقع اين
تونلها تالش زيادي انجام شده است .وي در ادامه
ابراز داشت :سه تونل از اين تونلها در حوزه اداره
راه و ترابري شهرستان جم قرار دارد كه طول اين
سه تونل بيش از  1500متر است .سرپرست اداره
راه و ترابري شهرستان جم عنوان كرد :تعداد چهار
تونل نيز در حوزه راه و ترابري شهرستان كنگان
قرار دارد كه طول اين چهار تونل نيز  1200متر
است .غالمي يادآور شد :انتقال شبكه برق براي
روشنايي تونلها از سهراهي بندر سيراف به طول
هشت كيلومتر انجام خواهد گرفت كه در حال
انجام مناقصه است و به زودي عمليات اجرايي آن
آغاز ميشود .اين مسئول تصريح كرد :اين پروژه
نقش اساسي در ايمني و عبور و مرور محور جم و
بندر سيراف دارد و هديه بزرگي از طرف سازمان
منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس به مردم شريف
شهرستانهاي جم و كنگان است.
1390/04/27
خبرگزاری فارس
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احــداث تونــلهاي دو طبــقه براي انتقــــال
خطآهــن تهــران تبــريــز به زير زميــن
وزير راه و شهرسازي براي دومين بار از پروژه
انتقال ريل راهآهن به زير زمين در مناطق 17
و  18تهران بازديد كرد و از نزديك در جريان
عمليات اجرايي اين پروژه و تونلهاي دو طبقه
در حال احداث آن قرار گرفت .به گزارش
خبرنگار باشگاه خبري فارس علي نيكزاد در
اين بازديد كه صاحبمحمدي معاون وزير و
مدير عامل شركت راه آهن وي را همراهي
مي كرد با حضور در بخشهاي مختلف پروژه
انتقال خط آهن به زير زمين در مناطق 17
و  18تهران بر نحوه اجرا اين پروژه نظارت و
هماهنگي الزم را براي تسريع در انجام اين
پروژه انجام داد.
بنابر اين گزارش عمليات اجرايي اين پروژه از
مهرماه سال  1387آغاز شده است و با اجراي
آن خط آهن محور تهران -تبريز از پل نواب

(تقاطع قلعه مرغي) تا بازار آهن شادآباد به
زير زمين منتقل مي شود و با بهره برداري از
آن موجبات كاهش ترافيك و آلودگي صوتي و
زيست محيطي براي ساكنان مناطق  17و 18
تهران فراهم خواهد شد.
معاون وزير راه و شهرسازي و مدير عامل
شركت راهآهن در اين بازديد با توجه به تأكيد
رئيسجمهوري ،وزير راه و شهرسازي و ساير
مسئوالن در تسريع پروژه انتقال خط آهن به
زيرزمين با طول حدود  10كيلومتر و ساخت
تونل در منطقه 17و 18تهران اظهار داشت:
اگر چه از سال  88اين پروژه با مشكالت
اعتباري روبهرو بود اما سال گذشته و امسال
تالش بسياري براي حل اين مشكل صورت
گرفت .مديرعامل راهآهن افزود :با توجه به
پيشبينيهاي دولت ،از جمله در نظر گرفتن

رديف اعتباري در بودجه سنواتي ،پروژه مذكور
ديگر مشكل تأمين اعتبار نخواهد داشت .وي
تصريح كرد :اتمام پروژه مذكور با اعتباري
بيش از  300ميليارد تومان انجام ميشود و
مشكل اعتباري در ساخت اين پروژه وجود
ندارد .معاون وزير راه و شهرسازي با اشاره به
اينكه بيشترين پيشرفت فيزيكي پروژه مذكور
در سال جاري انجام خواهد شد ،گفت :البته
تاكنون تمامي مسائل درخصوص معارضين
فاضالب ،آب ،برق و مسائل مرتبط در مسير
پروژه ساماندهي و تعيين تكليف شده است.
مديرعامل راهآهن در پايان از بهرهبرداري
كامل پروژه انتقال خط آهن تهران -تبريز به
زيرزمين تا سال آينده خبر داد .بر اساس طرح
اوليه راه آهن تهران  -تبريز از پل نواب به
زير زمين منتقل و بعد از عبور از گذرگاههاي
مختلف در بزرگراه آيت اهلل سعيدي از تونل
خارج مي شد كه با توجه به خواستههاي مكرر
مردم و ساكنين منطقه براي تطويل تونل ،در
بازديد مجدد رئيس جمهوري از اين پروژه
درسال  1388قرار شد طول اين تونل به 10
كيلومتر افزايش يابد .در اين پروژه قطار در دو
باند رفت و دو باند برگشت از تونل استفاده
ميكند ،ضمن اينكه عرض تمام شده تونل
 23متر و ارتفاع آن  7.20متر است و عالوه
بر اين مشخصات امكان استفاده از قطار برقي
هم در اين تونل وجود دارد .كانال فاضالب
بزرگ شهر تهران ،كانال انتقال بنزين فرودگاه
مهرآباد ،لوله اصلي انتقال نفت ،لولههاي فشار
قوي برق و لوله هاي آب از اين مسير عبور
مي كنند كه رفع هر كدام از اين معارضين
مشكالت زيادي بر سر اجراي اين پروژه به
وجود آورده بود .بنا بر اين گزارش در بزرگراه
آيت اهلل سعيدي تونل به دو طبقه تبديل شده
است طوري كه از يك طبقه براي هدايت
معارضين و تاسيسات و از طبقه زيرين آن
براي عبور قطارها استفاده مي شود و در بخش
اضافه شده پروژه به طول حدود چهار كيلومتر
هم معارض وجود دارد كه براي هدايت آن
هم تونل ديگري به صورت دو طبقه احداث
مي شود.
1390/04/31
خبرگزاری فارس
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اجـراي پـروژههاي
تونلسـازيشيـراز
سـرعت ميگيرد

شهردار شيراز با اشاره به اتمام ساخت تونل
سعديه تا پايان سال  90و اتمام ساخت تونلهاي
دوقلوي كوهسار تا پايان سال  ،91گفت :اجراي
پروژههاي تونلسازي شيراز سرعت ميگيرد.
به گزارش خبرگزاري فارس از شيراز ،عليرضا
پاكفطرت بعد از ظهر امروز در ديدار مديرعامل
مؤسسه قرب قائم وابسته به قرارگاه سازندگي
خاتماالنبيا با وي به تأثير مثبت تونلهاي سعديه
و كوهسار مهدي بر شبكه بزرگراهي شيراز اشاره
و ابراز اميدواري كرد كه با پايان يافتن عمليات
اجرايي اين طرحهاي بزرگ عمراني شاهد تحول
چشمگيري در شيراز باشيم.
شهردار شيراز اظهار داشت :تونل سعديه با ابعاد
منحصر به فرد در سطح كشور و خاورميانه،
دسترسي به شرق شهرك سعدي و آرامستان
بهشت احمدي را تسهيل كرده و آرامگاه سعدي
را از بنبست خارج ميكند .وي همچنين با اشاره
به تونلهاي كوهسار مهدي ،افزود :اين تونلها
به صورت دوقلو در حال ساخت است و با يك
كيلومتر طول ،بولوار جمهوري اسالمي را به
غرب شيراز متصل ميكند .محمد ابوالحسني
مديرعامل مؤسسه قرب قائم وابسته به قرارگاه
سازندگي خاتماالنبيا نيز در اين نشست با تأييد
مباحث مطرح شده در مورد اهميت اين تونلها
براي آينده شيراز قول مساعد داد كه تونل سعديه
تا پايان سال  90و تونلهاي دوقلوي كوهسار تا
پايان سال  91در صورت تأمين اعتبار ،تكميل و
آماده بهرهبرداري شوند.
1390/04/31
خبرگزاری فارس
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آغـاز روز شـمار بررسـي وضعيت هـــواي
داخــل تونـــلهاي متــــرو

رئيس كميسيون توسعه و عمران شوراي
اسالمي شهر تهران گفت :شركت كنترل كيفيت
هواي شهرداري از امروز به مدت يك ماه از نقاط
مختلف مترو نمونهبرداري ميكند .حمزه شكيب
در گفتوگو با خبرنگار اجتماعي فارس ،درباره
نتيجه جلسه كميسيون توسعه و عمران شوراي
شهر مبني بر گزارش مدير شركت بهرهبرداري
مترو درباره وضعيت هواي داخل تونل و سالمتي
كاركنان مترو ،گفت :با توجه به بحثهايي
كه درباره وضعيت هواي داخل تونل و بروز
ناراحتيهايي براي برخي كاركنان مترو مطرح
شده بود تصميم گرفتيم از مديرعامل شركت
بهرهبرداري براي حضور در كميسيون عمران
شورا دعوت كنيم .وي افزود :طبق گزارش
شركت بهرهبرداري مترو ،اعالم شد كه به طور
كلي  2نوع لنت در مترو استفاده ميشود؛ يكي
از آنها لنتهايي است كه در فضاي باز مانند خط
 5مورد استفاده قرار ميگيرد و ديگري لنتهاي
است كه در داخل تونل استفاده ميشود .رئيس
كميسيون توسعه و عمران شوراي اسالمي شهر
تهران خاطر نشان كرد :از هر دو لنتي كه نمونه
آن را آورده بودند از آزبست استفاده نميشد .وي
ادامه داد :در توضيحات مديرشركت بهرهبرداري
گفته شد كه وضعيت هواي داخل تونل ميتواند
تحت تأثير سه عامل باشد؛ نخست وضعيت هواي
بيرون است كه ميتواند به داخل تونل راه يابد؛

دوم اينكه آلودگي ميتواند ناشي از استحكاك
چرخ و ريل باشد و عامل ديگر ميتواند به دليل
كارهاي عمراني باشد كه در خطوط ديگر انجام
ميشود و به داخل تونل راه پيدا ميكند .شكيب
اظهار داشت :اما تونلهاي مترو سيستمهايي
دارد كه ميتواند هوا را تهويه كند و اين تهويه
هوا به گونهاي است كه ميتواند هواي سالمتر و
بهتري را نسبت به هواي داخل تونل ايجاد كند.
وي با بيان اينكه بر اساس گزارشي كه ارائه شد
سالها است در شركت بهرهبرداري از سيستم
كنترل سالمتي كاركنان و وضعيت هوا استفاده
ميشود ،تصريح كرد :موضوع ديگري كه مطرح
شد اين بود كه هواي داخل تونل اگر از هواي
بيرون بهتر نباشد حداقل با شرايط بيرون يكسان
است .رئيس كميسيون توسعه و عمران شوراي
اسالمي شهر تهران خاطر نشان كرد :كميسيون
عمران تصميم گرفت شركت كنترل كيفيت
هوا شهر تهران را موظف كند ظرف مدت يك
ماه از نقاط مختلف مترو نمونهبرداري كنند و
آنها را براي شورا بياورد تا اين كميسيون آن را
تحليل كند .وي با بيان اينكه گزارش ارائه شده
قانعكننده بود ،گفت :از امروز روزشمار يك ماهه
براي ارائه نتيجه اين بررسيها آغاز ميشود.
1390/05/03
خبرگزاری فارس
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تونــل قطعه  2سد خداآفرين به بهرهبرداري رسيد
طي مراسمي با حضور استاندار آذربايجان
شرقي ،نماينده مردم كليبر و خداآفرين در
مجلس و مسئوالن محلي ،بهرهبرداري از تونل
قطعه دو خداآفرين در مجاورت سد خداآفرين
در نوار مرزي آغاز شد .به گزارش خبرگزاري
فارس از تبريز به نقل از روابط عمومي آب
منطقهاي آذربايجان شرقي ،فرماندار شهرستان
خداآفرين ،در اين مراسم احداث سد خداآفرين
و پروژههاي جانبي آن را مصداق واقعي توزيع
عدالت در كشور توصيف كرد و گفت :تاكنون
نزديك به  3هزار و  500ميليارد ريال در طرح
سد خداآفرين و پروژههاي جانبي آن هزينه
شده است .رضا زاهدنيا بهره برداري از تونل
قطعه دو خداآفرين را به عنوان يكي از ثمرات
سرمايهگذاريهاي انجام يافته توسط دولت در

اين منطقه مورد اشاره قرار داد و ضمن تاكيد
بر ضرورت وجود راههاي ارتباطي مناسب براي
رشد و توسعه اقتصادي منطقه اظهار اميدواري
كرد :احداث اين تونل پراهميت باعث رفت و
آمد روان و كاهش تصادفات رانندگي شود.
مديرعامل شركت آب منطقهاي آذربايجان
شرقي با اشاره به اينكه سد خداآفرين به عنوان
يكي از بزرگترين سدهاي استان و كشور مايه
خير و بركات زيادي در منطقه است ،برخي
مشخصات فني آن را تشريح كرد و گفت :طرح
سد خداآفرين شامل پروژههاي متعددي از
جمله راههاي ارتباطي جايگزين ،جاده جانانلو
كليبر ،سد تنظيمي قيزقلعه سي ،شبكه پاياب،
شهرك اسكان ،بدنه سدونيروگاه است كه راه
جايگزين در قالب چهار قطعه ارتباطي مجموعاً

به طول  46كيلومتر در مجاورت سد مخزني
خداآفرين اجرا مي شود كه تونل دو بانده قطعه
دو به قطر 11متر و طول  745متر بخشي از
اين پروژه است .ارسالن هاشمي در ادامه ضمن
تشريح برخي مشخصات فني و حجم عمليات
عمراني انجام شده در اين پروژه به آثار اقتصادي
و اجتماعي تونل قطعه دو خداآفرين اشاره كرد و
گفت :كاهش مصرف سوخت ،كاهش زمان سفر
و كاهش تصادفات رانندگي ،سهولت ترانزيت
كاال در نوار مرزي و فراهم شدن زيرساختهاي
الزم براي سرمايهگذاري و شكوفايي منطقه از
مزاياي اين پروژه است.
1390/05/04
خبرگزاری فارس

تونـل حياتـي استقالل تاجيكستـان با كمك ايـران تكميل ميشود
وزارت حملونقل تاجيكستان اعالم كرد كه
شركت ساختماني "سنگاب" جمهوري اسالمي
ايران در تكميل تونل "استقالل" با تاجيكستان
همكاري خواهد كرد .به گزارش خبرنگار
خبرگزاري فارس در دوشنبه ،طرح تكميل تونل
حياتي "استقالل" تاجيكستان ،با هزينهاي بالغ
بر شش ميليون دالر اجرا خواهد شد كه 50
درصد آن در قالب كمك جمهوري اسالمي ايران
به تاجيكستان است .دفتر مطبوعاتي وزارت
حملونقل تاجيكستان با صدور اطالعيهاي
ضمن تاييد اين خبر افزود :عمليات تعمير و
تكميل اين طرح ،از اول ماه اگوست (مطابق با
 10مرداد) آغاز شده و در مدت پنج ماه به پايان
خواهد رسيد .به گفته اين منبع ،شركت ايراني
"سنگاب" ،هماكنون در حال انتقال ماشين آالت
و تجهيزات تهويه و روشنايي به محل كارگاه اين
تونل است .عمليات حفاري تونل پنج كيلومتري
"استقالل" ،واقع در  60كيلومتري شمال پايتخت
تاجيكستان ،در ارتفاعات صعبالعبور اين كشور،
با مساعدت مالي ايران در سال  2006ميالدي

به پايان رسيد .ايران بر اساس توافقات اوليه
بين تهران و دوشنبه ،بيش از  31ميليون دالر
براي اجراي اين پروژه در نظر گرفته بود كه 21
ميليون و  200هزار دالر آن در قالب وام بلند

مدت تهران به دوشنبه بود كه عمليات حفاري
آن طي  3سال توسط شركت ايراني سابیر
بین الملل انجام شد .اگر چه پنج سال پيش
مراسم بهرهبرداري از اين تونل برگزار شد ،ولي
به دليل عدم نصب تجهيزات تهويه و روشنايي
در داخل تونل ،كار رفت و آمد خودروها از اين
مسير به سختي انجام ميگيرد .وزارت حمل
ونقل تاجيكستان در اين اطالعيه تصريح كرده
است :از روز دوشنبه هفته جاري حركت وسايل
نقليه از طريق اين تونل ،ممنوع شده و رانندگان
كاميونها و خودروها بايد از مسير گردنه انزاب
كه در گذشته از آن تردد ميكردند ،عبور كنند
و تنها در صورت بارش برف سنگين ميتوانند از
مسير اين تونل تردد كنند .تاجيكستان با احداث
اين تونل در چهار سال پيش توانست ارتباط بين
شمال جنوب كشور را كه همه ساله در فصل
سرد سال براثر بارش برف سنگين به كلي قطع
ميشد ،به صورت دائمي برقرار كند.
1390/05/09
خبرگزاری فارس
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بهــرهبـرداري از آزادراه زنجـان
تبــريـز با اتمــام تونــل شبلـي
لونقل از اتمام
مديرعامل شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حم 
عمليات تكميل تونل شبلي در آزادراه زنجان تبريز خبر داد و گفت:
قطعه سرچم  -بستانآباد  -قزلچه ميدان در اين مسير آزادراهي به
بهرهبرداري رسيد.
ي در گفتوگو با خبرنگار فارس ضمن اشاره به اينكه يكي
احمد صادق 
از برنامههاي اساسي وزارت راه و شهرسازي ايجاد ظرفيتهاي جديد
حمل و نقلي براي روانسازي ترافيك و كاهش سوانح جادهاي و رانندگي
است ،اظهار داشت :در راستاي ايجاد ظرفيت براي تردد خودروها و
كاهش ترافيك ،توجه به توسعه احداث آزادراهها مدنظر وزارت راه است
كه داراي عرض مناسب بوده و ميزان سرعت در آنها باال است.
معاون وزير راه و شهرسازي ضمن اشاره به اينكه رئيسجمهور و
وزير راه و شهرسازي در مراسم افتتاح قسمتي از آزادراه زنجان-تبريز
حضور دارند ،تصريح كرد :يكي از آزادراههاي مهم كه مركز كشور را
به شمالغرب متصل ميكند آزادراه زنجان ـ تبريز است كه در دست
احداث بوده و امروز قطعه سرچم  -بستانآباد  -قزلچه ميدان در اين
مسير آماده بهرهبرداري است.
صادقي ضمن اشاره به تكميل تونل شبلي در اين مسير آزادراهي،
خاطرنشان كرد:طول اين محور  188كيلومتر بوده و بيش از  4هزار
ميليارد ريال براي احداث آن هزينه شده است .مديرعامل شركت
ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور خاطرنشان كرد :سالهاي
قبل قسمتي از اين مسير ساخته شده و زير بار ترافيك رفته بود.
به گزارش فارس آزادراه ،راهي است كه خطوط رفت و برگشت آن
از يكديگر جدا بوده و هيچگونه تقاطع همسطح ندارد ،ورود و خروج
از آن محدود بوده و اغلب با پرداخت عوارض همراه است .بنا بر اين
گزارش آزادراه زنجان  -تبريز يكي از محورهاي شمالغرب كشور به
شمار ميرود كه افتتاح آن با چالشهاي بسياري مواجه بود و به علت
اختالف نظر بين دستگاههاي مربوطه افتتاح آن در سال  85چندين
نوبت به تعويق افتاد و در هر نوبت علت اين تعويق ،كامل نبودن مراحل
احداث آزادراه از لحاظ نصب عالمتهاي ترافيكي و نيز گاردريلها
عنوان ميشد.
بنابراين گزارش آزادراه "زنجان  -تبريز " اولين آزادراه كوهستاني كشور
به طول  285كيلومتر است كه در سه فاز به اجرا در آمده است كه فاز
اول آن از زنجان تا سرچم به طول  85كيلومتر ،فاز دوم آن به طول
 168كيلومتر از سرچم تا بستان آباد و فاز سوم آن نيز از بستان آباد تا
تبريز به طول  32كيلومتر است.
1390/05/09
خبرگزاری فارس
8

ميــدان شهــداي
مشهـد يك مركز متمايز
شهـــري است

مدير روابط عمومي طرح بزرگ ميدان شهدا
مشهد گفت :تونل تاسيسات شهري در سه
نقطه از طرح بزرگ ميدان شهدا احداث شده
كه محدوده طرح بزرگ ميدان شهدا را به يك
نقطه متمايز شهري تبديل كرده است.
به گزارش خبر گزاري فارس از مشهد ،رامين
آرمات در گفتوگو با خبرنگاران ضمن يادآوري
اهميت ايجاد تونل انرژي در شهرهاي در حال
توسعه با تاكيد بر ضرورت به كارگيري تونل
تاسيسات در پروژههاي شهري اظهار داشت :در
شهرهاي امروزي شبكه گستردهاي از تاسيسات
مختلف نظير آب ،برق ،گاز و لولههاي جمع
آوري فاضالب وجود دارد ،در اغلب اوقات محل
و عمق كارگذاري تاسيسات بسيار ضعيف انجام
شده است .مدير روابط عمومي طرح بزرگ
ميدان شهدا مشهد ادامه داد :تعداد دفعات
مورد نياز براي انجام تعميرات ،يا اقدامات
توسعهاي كه نياز به آسفالت شكافي معابر دارد،
افزايش يافته و باعث ايجاد مشكالت ترافيكي،
تحميل هزينههاي سنگين بر شهر و شهروندان
و نازيبايي چهره شهر ميشود.
وي با بيان اينكه استفاده از تونل تاسيسات
شهري از چند دهه قبل در اكثر كشورهاي
پيشرفته جهان مورد توجه قرار گرفته است،
گفت :در داخل كشور ما نيز از چند سال
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اجراي فاز دوم استحكام
بخشي تونــل بليتـي

قبل اقداماتي صورت گرفته كه از آن جمله
ميتوان به تونل تاسيسات شهري طرح بزرگ
ميدان شهدا كه براي نخستينبار در كالن شهر
مشهد اجرا شده است ،اشاره كرد .مدير روابط
عمومي طرح بزرگ ميدان شهدا ساخت اين
تونل تاسيسات شهري در بخش اجتماعي و
اقتصادي را داراي آثار مثبت زيادي دانست
و افزود :شاخصهايي همچون ايجاد شغل و
درآمد ،افزايش تسهيالت رفاهي ،بهبود سيستم
حمل و نقل شهري و حفظ آرامش و چهره
زيباي شهر از آن جملهاند و در بخش فيزيك و
شيميايي نيز تونل انرژي برخي فوايد را داراست
كه از آن جمله ميتوان به جلوگيري از آلودگي
صوتي و بصري بهداشتي ناشي از حفاريهاي
مكرر و فراهم شدن امكان دسترسي به موقع
سريع و آسان به تاسيسات شهري اشاره كرد.
آرمات افزود :تونل تاسيسات شهري ميدان
شهدا مشهد در سه نقطه اين طرح از جمله
امتداد زيرگذرهاي غربي و شرقي ،همچنين
خيابان صاحب الزمان (عج) اجرا شده است؛
الزم به ذكر است طول تونل مشترك انرژي
در اين طرح به طول  3كيلومتر و ابعاد  3.8در
 3.8متر است.
1390/05/14
خبرگزاری فارس

مدير پايگاه جهاني سازههاي آبي شوشتر از
اجرايي شدن فاز دوم استحكام بخشي تونل
بليتي در آينده نزديك خبر داد .به گزارش
خبرگزاري فارس از شوشتر ،امين محمودزاده در
بازديد از تونل بليتي اظهار داشت :تونل بليتي در
برخي از قسمتها شرايط مناسبي ندارد و به اين
دليل اهميت اجرايي شدن اين پروژه براي پايگاه
سازههاي آبي شوشتر بسيار زياد است.
وي با اشاره به اينكه اين تونل در سالهاي
گذشته استحكام بخشي شده است ،افزود :اين
تونل بيش از  340متر طول دارد كه در گذشته
 150متر از آن استحكام بخشي شده است و
در اين پروژه بخشهاي بحراني اين اثر تاريخي
استحكام بخشي خواهد شد.
محمودزاده مسئول اجراي اين بخش از پروژه را
سازمان آب و برق خوزستان عنوان كرد و گفت :تا
كنون بيش از  25تا  30درصد از اين اثر تاريخي
استحكام بخشي شده است و مابقي قسمتهاي
آسيب ديده نيز قرار است در فاز دوم و نهايي اين
پروژه اجرايي شود .مدير پايگاه جهاني سازههاي
آبي شوشتر با اشاره به اينكه با سازمان آب و
برق خوزستان براي اجراي اين پروژه توافق
نهايي حاصل شده است ،گفت :سازمان آب وبرق
خوزستان براي اجراي اين پروژه اعتبار مناسبي
در نظر گرفته است و قرار است در اين پروژه
بيش از  2.1ميليارد تومان اعتبار هزينه كند.
محمودزاده تصريح كرد :اين اثر به دليل اينكه
در زير مناطق مسكوني شهر شوشتر مستقر
است در صورت هر گونه تخريب و يا نشست
ميتواند مشكالت بسيار زيادي براي مردم ايجاد
كند و به اين دليل استحكام بخشي اين اثر
اهميت بسيار زيادي دارد .تونل بليتي در سمت
شرقي «مجموعه آسيابها و آبشارها» قرار دارد
و كار اين تونل آبرساني از پشت پل بند گرگر
به آسيابهاي ضلع شرقي مجموعه و هدايت
حجمي از اضافه آب رودخانه براي جلوگيري
از آسيب رسيدن به مجموعه است .بليتي نام
منطقهاي در وجه شرقي شوشتر است و از آنجا

كه تونل از زير اين منطقه عبور ميكند به همين
نام شناخته ميشود ،از تونل بليتي تعدادي كانال
منشعب ميشود كه در حال حاضر تمام آنها
مسدود و فقط مسير يكي از آنها باز است.
1390/05/16
خبرگزاری فارس

تونلهاي ماشينرو سد
هراز تا شهريور ماه سال
جاري بهرهبرداري
ميشوند
س گفت :تا شهريور
نماينده مردم آمل در مجل 
ل جاري سه تونل انحرافي سد هراز به
ماه سا 
بهرهبرداري رسيده و اتومبيلها به داخل آن
هدايت ميشوند .به گزارش خبرگزاري فارس از
آمل ،عزتاهلل يوسفيانمال امروز در سخنان پيش
از خطبه دومين جمعه ماه مبارك رمضان سال 90
در جمع نمازگزاران شهرستان آمل اظهار داشت:
آمل هماكنون از صنعتيترين شهرهاي استان
است كه به تنهايي  47درصد صنعت مازندران
را در خود گنجانده است .وي افزود :سد بزرگ
هراز از بزرگترين پروژههاي ملي شمال كشور
محسوب ميشود كه در ابتداي بازگشايياش 96
هزار هكتار از اراضي شاليزاري تامين ميشوند.
نماينده مردم آمل در مجلس شوراي اسالمي با
اعالم اينكه سه تونل انحرافي بسيار سنگين براي
اين طرح تعريف شده بود ،افزود :هماكنون اين
تونلها به پايان رسيده و سعي داريم تا شهريور
ماه سال جاري با هدايت اتومبيلها به اين تونل
از آن بهرهبرداري كرده تا پايههاي سد را آغاز
كنيم .وي با بيان اينكه وزارت ورزش و جوانان
براي سرمايهگذاري بر روي سد هراز رضايت خود
را نشان داده ،اضافه كرد :طول اين سد حدود
 11.5كيلومتر است كه وزارت ورزش و جوانان
براي ايجاد امكانات قايقراني در سطح حرفهاي و
تمرينات تيم ملي بر روي آن اعالم آمادگي كرده
تا سرمايهگذاريهاي الزم را انجام دهد .وي با
تاكيد اينكه اگر اين پروژه با سرعت فعلي به كار
خود ادامه دهد و اتفاق ناخواستهاي در اجراي
9
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پروژه ايجاد نشود تا سه سال آينده كار احداث
سد به پايان ميرسد .يوسفيانمال با اعالم اينكه
سد هراز تنها سدي است كه آب شرب پنج شهر
و روستاهاي اطراف آمل را تامين ميكند ،گفت:
سدهاي نظير آن در منطقه همانند سد الر فقط
براي آب شرب استفاده ميشود ولي سد هراز
عالوه بر آب شرب ،در بخش كشاورزي و توليد
برق نيز كارايي بسزايي دارد .وي ادامه داد :تمام
آب شرب آمل و روستاهاي آن ،محمودآباد،
فريدونكنار ،سرخرود و بخشهايي از نور و
بابل توسط اين سد تامين ميشود و سه كانال
هراز پي ،دابودشت و ليتكوه باري آن در سطح
شهرستان طرحريزي شده است.
1390/05/21
خبرگزاری فارس

افتتــاح 3تونل در
محور پاتاوه به دهـدشت
تا اوايل آذر ماه امســال
محققميشــود
فرماندار كهگيلويه گفت :تا اوايل آذر ماه سا 
ل
جاري و به همت كارفرمايان سلحشور قرارگاه
خاتم 3 ،دهنه تونل اصلي در جاده پاتاوه
دهدشت افتتاح ميشود .نصرتاهلل انصاريدر
حاشيه بازديد از تونل كوه پاد ،در گفتوگو
با خبرنگار فارس در ياسوج اظهار داشت:
سه دهانه تونل موجود در مسير چاروسا
به دهدشت تا  5آذر امسال به بهرهبرداري
ميرسند .فرماندار كهگيلويه افزود :اين تونلها
از سختترين پرو ژههاي موجود در كشور
هستند كه با افتتاح آنها ،بخش چاروسا و
ديشموك از طريق اين جاده به دهدشت وصل
ميشوند .وي بيان داشت :اين جاده به عنوان
كريدر شمال به جنوب مطرح است كه كيلومتر
مسير ميان ياسوج به دهدشت را به شكل قابل
توجهي كاهش ميدهد .فرماندار كهگيلويه بيان
داشت :در مسير  63كيلومتري ميان ياسوج
تا دهدشت 10 ،تونل وجود دارد كه با اتمام
10

پيشرفتفيزيکيساخت
تونل6کيلومتريانتقال
برق 230کيلو ولت بزرگراه
صدر به 70درصد رسيد

اين تونلها و بهرهبرداري از اين جاده ،مسير
توسعه استان كهگيلويه و بويراحمد كوتاهتر
ميشود .مقام اجرايي در شهرستان كهگيلويه
اظهار داشت :هماكنون  85درصد از اين سه
دهانه تونل بين قلعه دختر و دهدشت به پايان
رسيده كه با تعهد پيمانكار اين پروژه ،در  5آذر
به طور كامل به بهرهبرداري ميرسند و مردم
قلعهدختر ،جاورده ،قلعه رئيسي و ديشموك
ميتوانند از اين مسير تردد كنند .انصاري مسير
كنوني دهدشت به چاروسا را داراي پيچهاي
بسيار خطرناك در قلعه گل دانست و ادامه داد:
با بهرهبرداري از اين تونلها نيازي به تردد از
مسير پر پيچ و خم گذشته وجود ندارد .وي
با بيان اين كه  100ميليارد تومان براي 63
كيلومتر از اين پروژه پيشنهاد اوليه شد ،اضافه
كرد :اعتبارات اين جاده ملي بوده و پيمانكار
آن سپاه پاسداران است .فرماندار كهگيلويه
خاطرنشان كرد :اين سه دهانه تونل نزديك به
هم و به طول  2هزار و  700متر هستند كه با
توجه به كوهستاني بودن اين منطقه ،عمليات
تونلسازي بسيار سخت بوده ولي اميدواريم اين
تونلها تا  5آذر به پايان برسند.
1390/05/23
خبرگزاری فارس

عمليات مربوطبه حفر تونل جايگزين دکلهاي
انتقال برق فشارقوي  230کيلوولت ميان بزرگراه
صدر به مرز  70درصد رسيد و اگر همين روال
و سرعت اجراء حفظ شود ،امکان جابجايي و
حذف  77دکل برق مستقر در بزرگـراه صـدر
از اواسـط پاييـز امسـال ميسر خواهد شد .به
گزارش ايسنا ،دکتر مازيارحسيني ،معاونت
فني و عمراني شهرداري تهران افزود :تونل
انتقال کابل برق فشارقوي از پست برق ازگل
در شرقيترين بخش اين مسير آغازشده و پس
از عبور از بلوار اوشان ،بلوار ارتش و خيابانهاي
پاسداران ،شهيد لواساني و شهيد اندرزگو ،با
طي مسافتي در حدود  6کيلومتر به پست برق
قيطريه ميرسد .وي افزود  :هم اکنون حدود 70
درصد از کار حفر اين تونل که بهصورت عايق
کامل اجرا خواهد شد ،انجامشده و بيشاز 60
درصد از کل کابلهاي مورد نياز نيز در داخل
کشور توليد شدهاست که  12درصد آن مرحله
تست نهايي را پشتسر گذاشتهاست .معاون فني
و عمراني شهرداري تهران افزود  :همچنين در
مورد ساخت بزرگراه دوطبقه صدر نيز قابلذکر
است که درحالحاضر طرح نهايي پايههاي اصلي
پل و طراحي سيويل تقاطع بزرگراه شهيدبابايي با
بزرگراه امامعلي(ع) انجامشده و شمعهاي قطعه
ل صدر بهعنوان يکي
اول از قطعات چهارگانه پ 
از قسمتهاي مهم پروژه درحالاجرا است .وي
ادامه داد  :شايد براي مردم جالب باشد که بدانند
در زير هر پايه از پل صدر  8شمع بتني با قطر
120سانتيمتر و عمق متوسط  15متر که معادل
ارتفاع يک ساختمان  5طبقه است ،در زير زمين
احداث ميشود.
1390/6/20
خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)
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پيشبينـيمیـزاننشستتونـــلخط3متــروتهـران
با استفــاده از شبــکه عصبــی مصنـــوعــی
دانیال ذوالفقاری ،1ابوذر دارابي ،2محمدرضا یاقوتی
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 -1شرکت مهندسی سپاسد zolfaghari.danial@gmail.com
-2کارشناس ارشد استخراج معدن ،دانشگاه آزاد تهران واحد علوم وتحقيقات darabi.imeo@gmail.com
 -3شرکت مهندسی سپاسد mrezay69@gmail.com

چکيده
احداث تونل در مناطق شهري به سادگي فضاهاي غيرمسكوني نيست .احداث تونلهاي سطحي ،در نواحي متراكم و پرازدحام شهري با موانع
و مشكالتي روبرو ميشود كه يكي از آنها ،مسئله نشست است .تونلهاي مترو عموماً در اعماق كمتر از  20متر و در محيطهاي آبرفتي حفر
ميشوند كه وجود سازه های فوقاني ،حفر و نگهداري و پيشبيني رفتار زمين را دشوار ميكند .در این تحقيق بررسي ميزان نشست تونل خط 3
مترو تهران صورت پذيرفته است .ابتدا به دليل سهولت ،ارزانی و نياز به اطالعات اندك زمين و تونل از روشهاي تجربي برای پيشبيني ميزان
نشست قبل از اينكه تونل حفر شود ،استفاده گردید و سپس پيشبيني ميزان نشست این تونل توسط شبکه عصبی مصنوعی انجام پذيرفت .تونل
كه با روش سنتی  NATMحفر می شود ،مورد بررسي قرارگرفته و میزان نشست سطح زمين پيشبيني و نتيجه حاصله با مقدار واقعي مقايسه
شده است .ميزان اختالف مقدار پيشبيني شده با مقدار واقعي كم و قابل قبول ميباشد .پيشبيني مورد نظر ،كمك شاياني در طراحي مناسب
تونل ،قبل از مرحله حفاري ميكند .اطالعات ورودي شامل چسبندگی ،زاویه اصطکاک داخلی ،وزن مخصوص ،ضريب پواسون و همگرايي بوده كه
نتايج تطابق خوبي را ميان اين مقدار حاصله با رابطه پك نشان ميدهد .نتایج حاصله حاکی از آن است که شبکه عصبی مصنوعی ،ابزار مناسبی
برای پیش بینی میزان نشست تونل های مترو تهران می باشد.
کلمات کليدي :پیشبيني نشست ،تونل خط  3متروی تهران ،شبکه عصبی مصنوعیNATM ،
 -1مقدمه
از میان کلیه فعالیتهای مهندسی ،حفر تونل و به طور کلی فضاهای
زیرزمینی ،بیش از همه نیاز به بررسی دقیق و تحلیل مناسب دارد.
زمینهای سست و ریزشی ،خردشده و گسلخورده ،هوازده و متورم و
همچنین آبدار بیشترین مشکالت را برای حفر تونل به وجود میآورند .این
در حالی است که در بسیاری موارد ،انتخاب زمین مناسب از حیطه ما خارج
است .اغلب تونلهای مترو از مناطق شهری و زیر پی سازههای سطحی و
از کنار تاسیسات مهم شهری و در عمق کمی میگذرند و نمیتوان مسیر
آنها را برای رسیدن به زمین قابل اطمینان به مقدار زیادی تغییر داد .در
این حالت است که اهمیت تحلیل مناسب ،نگهداری و روش احداث سازگار
و ابزاربندی آشکار میشود.
مسئله نشست از جمله عوامل مهم در احداث تونلها در مناطق شهري است.
براي كنترل نشست بايد بهترتيب مراحل پيشبيني ،پيشگيري و محافظت
صورت پذيرد .روشهاي جلوگيري و كنترل نشست ،بستگي به روشهاي
پيشبيني نشست دارد كه اين امر اهميت پيشبيني میزان نشست را نشان

ميدهد.
توانايي در پيشبيني تأثيرات استخراج و نشست ناشي از آن ،يكي از
مهمترين مراحل ،در احداث تونلهاي سطحي ،از جمله خطوط متروي
شهري ميباشد .در اين تونلها كه عموماً در اعماق كمتر از  20متري سطح
زمين ،در محيطهاي آبرفتي با مقاومت و چسبندگي كم حفر ميشوند،
رهايي تنش در اطراف تونل ،سريعتر صورت ميپذيرد.
از روشهاي مختلف مؤثری در تحليل پايداري تونل ،تعيين ضريب
اطمينان و همچنين پيشبيني ميزان نشست استفاده ميشود .هدف از
انجام این پروژه محاسبه و پیشبینی نشست سطح زمین با روابط تئوريك
و با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی با در نظرگیری مشخصات خاک و
هندسه تونل است (متاسفانه بدليل نبود اطالعات كافي از مشخصات شیوه
حفاری از قبيل گام پيشروي و زمان ترخيص تنش و مراحل حفاري از اين
ويژگي در ورودي شبكه عصبي استفاده نشده است) .در نهایت با مقایسه
نتایج این دو روش با مقدار واقعی روش مناسب براي پيشبيني نشست
ارائه ميگردد.
11
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 -2معرفي خط سه مترو تهران
طرح خط  3متروي تهران كه طبق برنامه بایستی در سال  1393به
بهرهبرداري برسد ،دارای  5فاز 23 ،ايستگاه زيرزميني و مسیری بطول 24
كيلومتر و  7ايستگاه روزميني و مسیری به طول  11كيلومتر خواهد بود.
خط  3مترو تهران از بزرگراه لشكرک در شمالشرقي تهران آغاز ميشود و
تا بزرگراه آزادگان به سمت اسالمشهر ادامه مييابد که با طول تقريبي 35
کيلومتر 30 ،ايستگاه دارد که هم اكنون در ميادين منيريه ،وليعصر(عج)،
فاطمي ،راهآهن و خيابان بهشتي ،آزادگان و نعمتآباد کارگاههاي ساخت
تونلهاي مترو تجهيز شده است.
در فاز نخست ،پنج ايستگاه خط  3حد فاصل تقاطع اين خط با خطوط
 1و 4يعني از خيابان شهيد بهشتي تا چهارراه وليعصر(عج) به بهرهبرداري
ميرسد .براي ادامه خط  3مترو از شريعتي تا ازگل ،سه مسير امام علي
(ع) ،استاد حسن بنا و صياد شيرازي پيشنهاد شده بود که سرانجام مسير
بزرگراه صياد شيرازي براي ادامه اين خط برگزيده شد .در فاز دوم ،توسعه
خط سه از چهاراه وليعصر(عج) تا راهآهن و آزادگان صورت ميگيرد و در
فاز سوم اين خط از خيابان شريعتي تا ازگل ادامه مييابد ،مقطع مورد
بررسي در خط  3مترو تهران به صورت نعلاسبي بوده و به روش اتريشي
و تمام مقطع حفر ميشود و در صورت تکميل ،ظرفيت تحت پوشش قرار
دادن روزانه يک ميليون سفر را دارد .تونل مذكور با گام پيشروي  1متر و
بصورت دستي و تمام مقطع در طي  24ساعت حفاري ميشود ،پس از حفر

به محض شروع گام جديد ،عمليات نگهداري با  25سانتيمتر شاتكريت
مسلح آغاز ميگردد [.]1
 -3وضعيت کلی زمینشناسی تونل مترو خط 3تهران ،محدوده
رمپ  5و 9
منطقه در جنوب تهران نسبتاً هموار میباشد .وضعیت طبیعی منطقه قبالً
به صورت تپه ماهوری بوده که صاف شده است .مسیرهای رودخانههای
قبلی و آبراههها توسط خاک پر شدهاند .وجود خاک دستی در گمانههای
حفر شده به عمقهای مختلف این موضوع را اثبات مینماید .در برخی
قسمتها که خاک جابجا شده دارای بافت شبیه خاک طبیعی است
و تشخیص آن عم ً
ال غیرممکن میباشد .در جنوب تهران شبکههای
نامنظمی از قناتها در ترازهای مختلف وجود داشته که امروزه قسمت
عمده آنها متروکه شده و ریزش نموده است .شكل  1هندسه تونل و
شرايط حفر را نشان ميدهد.
براساس طبقهبندی رسوبات تهران ،در گزارشهاي سازمان زمینشناسی
ایران ،سیلتهای رسی کهریزک مربوط به آبرفتهای  Bsمنطقه را پوشانده
و معادل سازند آبرفتی ناهمگن شمال تهران  Bnمیباشد .این رسوبات
در گستره ری و کهریزک بوسیله پوشش نازک و نامنظم رسوبات دانهریز
آبرفتهای کنونی ( )Dپوشیده شده است .در جدول 1نتايج مطالعات
ژئوتكنيكي و دانهبندي در محدوده مورد بحث ارائه شده است [.]1

شکل  -1هندسه تونل و شرايط حفر [.]1
جدول  - 1نتایج مطالعات ژئوتکنیکی و دانهبندی در محل گمانه  5در اعماق مختلف []1
نوع

رس و سیلت

ماسه

شن

%64/30

%24/67

%11/03

Spt1

%99/7

%0/30

%0

Spt2

6/5-9/95

%95

%3/8

%1/2

Spt5

11-11/41

31

%88/6

%9/7

%1/7

Spt6

14/5-14/95

30

نمونهگیری

عمق ()m

LL

PI

Cc

D100

D60

D30

D10

1-1/45

26

8

>1

6/73

0/0631

0/0116

0/0077

26

10

>1

0/42

0/0276

0/0079

0/006

13

>1

6/73

0/0302

0/0087

0/0074

12

>1

6/73

0/0239

0/0084

0/0074

پارامترها از چپ به ترتیب اندازهای از ذرات است که  %100 ،%60 ،%30 ،%10ذرات از آن کوچکتر است LL ، PI .حد روانی و شاخص خمیری هستند.
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مقاومتی خاک طبیعی قابل استفاده در محاسبات در جدول  2ارائه شده
است .حین آزمایش تحکیم برخی از نمونههای خاک طبیعی ،فشار تورمی
حدود  21 Kg/cmرا نشان میدادند .مقدار ضريب پواسون نيز با شرایط
موجود  0/4منظور شده است.

نتایج آزمایش سهمحوری بدون تحکیم و زهکشی ( UUرطوبت طبیعی)
با سرعت بارگذاری  0/1 mm/minو شیر زهکشی باز جهت بدست آوردن
مقادیر چسبندگی و زاویه اصطکاک داخلی مطابق با رابطه موهر-کلمب
برابر  0/22 Kg/cm2و  37/5درجه بدست آمدهاند .خالصه پارامترهای

جدول  -2نتایج آزمایشها و پارامترهای مقاومتی خاک []1
آزمایش برش
مستقیم

تحکیم یافته
Cr

Cc

0/017

0/144

تحکیم و زهکشی شده
CD

C

40

0/12

بدون تحکیم و زهکشی
UU

C

35

C

0/16

مقدار مدول االستيسیته نمونه ها نیز به روش آزمایشگاهیKg/cm2 ،
 180و به روش برجا با آزمايش منارد (313 Kg/cm2، )Manard

بدست آمده و اين مقدار مورد استفاده در تحلیل قرار گرفته است.
همچنين برای ماسه ها و رسهایی که بطور عادی تحکیم یافتهاند
 Kدامنهای بین  0/4و  0/5دارد و مطابق رابطه ( )1تابعی از زاویه

(ω)%

0/22

37/5

15-19

1680-1820

اصطکاک داخلی ( ) است .ساير پارامترهاي مورد تحليل درجدول 3
ارائه شده است كه مشخصات مربوط به هندسه تونل ،خصوصيات زمين
و نگهداري را شامل ميشود.
()1

جدول  -3خصوصیات هندسی و ژئومکانیکی مربوط به تونل و خاک دربرگیرنده []1
توضیحات

مقدار

توضيحات

مقدار

پارامتر عرض گود (اریلی و نیو )1982

مدول االسیته خاک ()MPa

E=17/65

افت زمین (بوورز 1994ونایر و تیلور )1998

مدول االسیته بتن ()MPa

EC=207000

شعاع تونل ()m

سختی نگهداری ()MPa

KC =1956/02

گام پیشروی()m

ضخامت بتن ()m

tc =0/25

فشار نگهداری ()MPa

PS =1/98

زاویه گود نشست نسبت به خط گذرا از مرکز
زاویه مربوط به نشست صفر (ساگاستا و اتو )1982

مقاومت تکمحوری بتن ()MPa

 -4پيشبيني نشست با روابط تئوريك
با استفاده از مقادير مناسب بدست آمده براي روابط تجربي (ارائه شده در جدول  ،)3نتايج ميزان نشست و همگرايي با استفاده از روابط تجربي موجود ،در
جدول  4ارائه شده است.
13
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جدول  -4نتایج تحلیل تئوریک نشست و همگرایی براساس روابط تجربی []2

نتایجمحاسبات

توضیحات
0/24-0/2877

حجم کل نشست زمین (پک( -)1969ديير)1969

0/2403

کاهش حجم االستیک (دییر )1969

5/09

فاصله نقطه عطف از خط مرکز ( mساگاستا و اتو )1982

5

مایر 1998
اشمیت 1981

4/52

پک 1969

4/52
5

اویلی نیو 1982
پک )mm( 1969

43/3

پک ()mm

39/8

رانکین ()mm

25/9
6/5-7/2

پنت )mm(1995
درصد ترخیص تنش قبل از نصب نگهداری(گام پیشروی  1متر) پنت 1995

:در جدول  3توضيح داده شده است.

شكل  -2منحني نشست طبق رابطه تجربي پك 1969

14
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تغييرات فشار نگهداری و جابجایی دیواره براساس رابطه پنت ( 1995 )Panetدر جدول  5ارائه شده است [ 3و .]4
					

			
()2

كه روي ديواره  R=r ، PSو PVفشار نگهداري و فشار روباره میباشد.

		

		
()3

				
()4

		

							
()5

جدول-5تغييرات همگرايي برحسب تغييرات فشار نگهداري بر اساس رابطه ()2
2

1/7

1/5

1/25

1

0/75

0/5

0/3

0

0/06

3

6/5

14/6

22/8

31

39

45/6

55/3

()MPa
()mm

روابط تئوري جهت محاسبه نشست در جلو و پشت جبههكار به صورت زير ميباشد[.]3

()6

									
 ،به صفر برسد ،برای این منظور باید
بطور تئوریک بایستی به ازای مقادیر بزرگ
پواسون است و از تحلیل آماری نتایج حاصل میشود .روابط برای پشت سطح پیشروی نیز با

یا برابر رابطه باال شود .ثابت وابسته به ضریب
بهصورت زیر ارائه شدند[.]3

								
()7

) یا اثر آن بر تنشهای هیدرواستاتیک منطقه اطراف تونل دایرهای انجام
تاکنون تعدادی تحقیقات با محوریت تخمین مقدار نرمال شـده (
گرفته که باعث پیشنهاد روابط زیر برای مناطق پشت سطح پیشروی توسط پنت ( )1993و گیونت ( )1982( )Giunetبر پایه تحلیل المان محدود گردید
[.]4
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()8

فاصله از سطح پیشروی است .کوربتا ( )Corbettaو همکارانش
که
( )1991بر پایه تحلیل کرنش االستیک ،رابطه تجربی متفاوتي را ارائه
کردند [.]3

شکل  -3تاثير پيشروي بر روي نسبت جابجايي شعاعي به جابجايي نهايي در
نقطهاي پشت سینهكار در محدوده رمپ  5مترو خط  3تهران

()9

و در سال  1995پنت رابطه جایگزین دیگری را پیشنهاد نمود [.]3
()10
شکل  -4تاثير پيشروي برحسب شعاع بر روي جابجايي نرمال شده در پشت و

کارانزا تورس ( )Carranzaو فایرهوست ( )2000( )Fairhurstیک رابطه
تجربی بر پایه تحقیقات هوک ( ،)Hoekبرای تخمین مقدار نرمال شده
 ،LDPدر مناطق جلوی سطح پیشروی
و پشت سطح پیشروی
تونل ارائه دادند [.]3

		
()11
بایستی یادآوری نمود که روابط  6 ،5و  7برای رفتارهای االستیک و رابطه
 8برپایه اطالعات صحرایی انجام شده توسط چرن و همکارانش ()Chern
( )1998میباشد .طبق روابط ،تغییرات نسبت  Uجابجایی در امتداد جهت
طولی تونل تحت تاثیر فاصله بر حسب شعاع ( ) تونل است .در روابط باال
مقدار پیشدگرشکلی االستیک ( )U0از  0/25تا  0/308متغیر است که با
مقادیر گزارش شده توسط سایر پژوهشگران تطابق دارد.
نکته حائز اهمیت اینکه تاکنون رابطهای ارائه نشده است که مقدار
پیشدگرشکلی االستیک ( )U0را نیز مدنظر قرار دهد[ .]4شكلهای  4 ،3و
 5نتايج تحليل مقطع مورد نظر را نشان ميدهند

جلوي سينهكار در محدوده رمپ  5مترو خط  3تهران

شکل  -5تاثير پيشروي برحسب متر بر روي جابجايي نرمال شده در پشت و
جلوي سينهكار در محدوده رمپ  5مترو خط  3تهران

جابجایی شعاعی در پشت سطح پیشروی افزایش مییابد و به سرعت
به مقدار مفروض کرنش صفحهای ( ) در فاصل ه مشخصی از سطح
پیشروی (شکل )4که تقریباً در فاصله  3برابر قطر (دقيقاً  5/7برابر شعاع)
تونل ميرسد و در فاصله  3برابر شعاع يا  1/5برابر قطر در جلوي سينهكار
به مقدار صفر برای اين تونل میرسد.
 -5شبکههای عصبی مصنوعی

 -1-5کلیات

شبکههای عصبی را میتوان با اغماض زیاد ،مدلهای الکترونیکی از
ساختارهای عصبی مغز انسان ناميد .نظر عموم کارشناسان تکنولوژی
اطالعات بر آن است که مدلهای جدید محاسباتی که براساس شبکههای
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عصبی بنا ميشوند ،جهش بعدی صنعت تکنولوژی اطالعات را شکل
میدهند .فرآیند ذخیرهسازی اطالعات به صورت الگو تجزیه و تحلیل
مربوطه ،اساس روش نوین محاسباتی را تشکیل میدهد .این حوزه از دانش
محاسباتی به هیچ وجه از روشهاي برنامهنویسی سنتی استفاده نمیکند و
به جای آن از شبکههای بزرگی که به صورت موازی آرایش شدهاند و تعلیم
یافتهاند ،بهره میجوید .اطالعات به صورت متن توسط شبکههای عصبی
پردازش میشوند .براین اساس چناچه بخشی از سلولها شبکه حذف شوند
و یا عملکرد نادرستی داشته باشند باز هم احتمال رسیدن به پاسخ صحیح
وجود دارد .اگر چه این احتمال برای تمام ورودیها کاهش یافته ولی برای
هیچ یک از بین نرفته است [.]5

ساختار اتصاالت در یک شبکه ،شامل اتصاالت درون الیهای و برون الیهای
است .رفتار شبکه نیز شدیدا ً وابسته بین اجزاء است .در حالت کلی ،در
شبکههای عصبی ،سه نوع الیه نرونی (الیه ورودی ،الیههای پنهان ،الیه
خروجی) وجود دارد .هر سه الیه از یک شبکه ،به وسیله وزنها و در واقع
اتصاالت با هم ارتباط مییابند .در شبکههای عصبی ،در مجموع چهار نوع
اتصال و یا پیوند وزنی وجود دارد؛ پیشرو ،پسخور ،جانبی و تأخیر زمانی.
در سال  1986تحول مهم علم شبك ه عصبي همراه با الگوریتم پس انتشار
خطا ( )Back Propagation Errorروی داد .این روش آموزش که
توسط رمرهات ( )Rummerhurtابداع گردید خأل بزرگ آموزش
شبکههای عصبی چند الیه را مرتفع ساخت [.]6

شکل  -6ساختار نمونه از شبكهعصبي با چندین الیه []6

یکی از مالحظات مهم در شبكههایعصبي مصنوعی ،استفاده مناسب
از الگوریتمهای یادگیری ( )Learning Algorithmاست .مسیر کلی
الگوریتم یادگیری به این صورت است :به وزنها مقدار اولیه داده ميشود و
پارامترهای دیگر به صورت تصادفی مقدار میگیرند .سپس بردار ورودی و
خروجی مورد نظر خوانده شده و خروجی واقعی با محاسبات رو به جلو از
میان الیهها محاسبه میگردد .وزنها از طریق محاسبات معکوس از الیه
خروجی به الیههای پنهان ،تغییر مییابند .این رویه برای کل مجموعه
بردارهای ورودی تا زمانی که خروجیهای واقعی و مورد نظر با خطایی
از پیش تعیین شده مورد توافق قرار گیرند ،تکرار ميشود .گاهی اوقات،
بسته به وزنهای تصادفی اولیه و پارامترهای شبکه ،شبکه به سطح کارایی
رضایت بخشی نخواهد رسید .در این صورت ،باید وزنهای تصادفی جدید
تولید شوند و ممکن است نیاز باشد قبل از آموزش مجدد پارامترها ،شبکه
نیز مجددا ً تنظیم شود [.]5

 -2-5پیشبینی نشست با استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی

شبكههایعصبي به دليل انعطاف و قابليت يادگيري باال ،بعنوان سيستمهاي
يادگير ،داراي توانايي هستند كه از گذشته بياموزند و رفتار خود را حين
يادگيري بهبود بخشند .لذا ميتوان از اين تكنيك به منظور پيشبيني نشست
متناسب با خصوصيات هندسه تونل و خواص ژئومكانيكي زمين پيرامون تونل
كمك گرفت .با بكار بردن اين تكنيك و با استفاده از موارد اجرايي مشابه،
شبكه جهت تعيين الگوي مناسب آموزش يافته و در محل اجرا با توجه به
پارامترهاي ساختگاه فضا ،نشست حداكثر پيشبيني ميشود.
دادههاي مورد نياز بر حسب نوع مسأله ميتواند با روشهایي مانند استفاده
از دادهها و آمارهاي موجود ،انجام آزمايشات و استفاده از نرمافزارها توليد
گردید .اطالعات جمعآوري شده عالوه بر دادههای تونل خط  3مترو تهران،
مربوط به  51مورد است كه شامل تعدادی از تونلهاي سایر خطوط مترو
تهران ،كرج ،اهواز ،تبريز ،استانبول ،هيت تاون و چندين تونل ديگر میباشد
كه به لحاظ عمق ،جنس خاك و روش حفاري تقريباً مشابهاند .به منظور
17
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تهيه مدل ،در ابتدا فاكتورهاي مؤثر موجود در ارتباط با نشست تعيين شده
و سپس از دادههاي رفتارنگاري نشست نيز استفاده ميگردد.
در جمعآوري دادهها ،انتخاب پارامترهاي ورودي شبكه بايستی مورد توجه
قرار گيرد .در صورتيكه پارامترهاي ورودي شبكه به درستي انتخاب شوند،
با در اختيار داشتن موارد الزم براي آموزش شبكه و استفاده از الگوريتم
آموزشي مناسب ،شبكه قادر خواهد بود روابط پيچيده بين وروديها و
خروجيهاي شبكه را به خوبي فراگيرد .اين در حالي است كه ارائه نتايج
توسط اين شبكهها به سرعت انجام ميگيرد .همچنين استفاده و روشكار
نيز بسيار راحتتر از حل فرمولهاي پيچيده خواهد بود .به عبارتي نتيجه
و هدف بايستی متأثر از پارامترهاي ورودي انتخاب شده باشد تا بتواند با
توجه به دادههاي آموزشي وارد شده حين يادگيري ،بهترين ارتباط را بين

پارامترها برقرار نموده و مناسبترين جواب را تخمين بزند.
در تحقیقی که برای پیشبینی میزان همگرایی تونلی با استفاده از شبکه
عصبی مصنوعی انجام گرفته است؛ چسبندگي ،زاويه اصطکاک ،مدول
االستيسيته و مقاومت فشاری تک محوره از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر
میزان همگرایی تونل شناخته شدهاند [.]7
همانطور كه گفته شد اطالعات مورد استفاده ،شامل کلیه پارامترهايي
مؤثر موجود در مسئله مورد نظر و پارامترهاي كه هدف بدست آوردن آنها
است ،ميباشد .پارامترهايي كه براي تغذيه و استفاده در مدلسازي رفتار
زمين حين حفاري و پيشروي تونل در نظر گرفته شده است 5 ،پارامتر –
قابل دسترس -بعنوان عوامل مؤثر در ارتباط با نشست ميباشد (استفاده از
نسبت  .)Z/Dاين پارامترها در جدول  6ارائه شدهاند.

جدول  -6معرفي پارامترهاي ورودي و پارامتر هدف در مدلسازي
توصيف پارامتر ورودي

چسبندگي

زاويه اصطکاک

مدول االستيسيته

قطر تونل

روباره

نشست

شماره ورودي  -خروجی

1

2

3

4

5

خروجی

کليه پارامترهاي ورودي بايستي به صورت عددي باشند و بزرگي مقادير
تخصيص يافته ،ثأثيري در مسير مدلسازي با شبكهعصبي ندارد ،زيرا در
يافتن جواب بهينه توسط مدل ساخته شده ،شبکه بر مبناي تغيير و تنظيم
مقادير وزني و بردارهاي باياس عمل ميکند .به منظور مدلسازي نشست با
استفاده از شبكهعصبي ،در اولين گام دادهها به سه بخش دادههاي آموزشي
و آزمون و اعتبارسازي تقسيم ميگردد 25% .دادهها به صورت تصادفي
انتخاب و در مجموعه دادههاي آزمون قرار گرفته 25% ،دادهها در مجموعه
دادههاي اعتبارسازي و  50%دادهها نيز جهت آموزش شبکه براي مدلسازي
به کار گرفته شده است.
هدف از آموزش شبکه عصبي ،تعيين پارامترهاي بهينه شبکه از قبيل تعداد
اليهها ،نرونهاي اليههاي مخفي ،تابع انتقال اليهها و مقادير وزنها براي
دستيابي به بهترين شبکه جهت مدلسازي تابع هدف است.
قانون يادگيري در واقع روندي است که توسط آن ماتريس وزنها و بردار
باياس شبکه عصبي ،تنظيم ميشوند .هدف قانون يادگيري ،آموزش
شبكهعصبي جهت کار مشخصي است .شبکههاي عصبي در حين آموزش،
پس از هر تکرار الگوريتم يادگيري ،از محيط ،شرايط و هدف کار خود بيشتر
مطلع ميگردند .از آنجا که مقدار خروجي متناظر با بردار ورودي تعيين
شده و مشخص است و در شبکه وارد ميشود بهترين نوع يادگيري از نوع
يادگيري با ناظر است .در ميان قوانين يادگيري با ناظر ،الگوريتم پس انتشار
خطا از طريق اليههاي شبکه و در خالف مسير ارتباطي وزن نرونها ،مقدار
خطاي حاصل از محاسبه رفت را در مسير برگشت توزيع کرده ،با ايجاد
يک روش محاسباتي کارا ،کاربرد  ANNSدر محاسبات مهندسي را بطور
قابل توجهي تقويت و وسيع کرده است .با توجه به معلوم بودن تابع هدف و
استفاده از يادگيري با ناظر ،بهترين قانون جوابگوي اين سيستم ،پس انتشار
خطا محسوب ميشود که در نتيجه در اين تحقيق بعنوان قانون يادگيري
18

شبکهها به کار گرفته شده است.
در مسائل تخمين علوم مهندسي ،شبکهها با يک يا دو اليه مخفي و تعداد
نرون کافي در اليههاي مخفي خود مناسب ميباشند .برای تعيين توابع
نرونها با بررسي توابع مختلف مشخص گرديد که تابع سيگموئيد کارايي
مناسبي دارد ،لذا از اين تابع بعنوان تابع انتقال استفاده گردید [.]6
براي بررسي کارايي شبکهها با معماري متفاوت و مقايسه آنها با هم و قضاوت
در انتخاب بهترين شبکه ،نياز به معياري است که بر اساس آن بتوان کارايي
شبکه را مورد بررسي قرار داد به اين منظور از مقادير خطاها استفاده ميشود.
خطاي مطلق ( :)Eaاين خطا نشاندهنده مقدار خطا در کل مجموعه مورد
نظر است .هر چه مقدار اين خطا کمتر باشد ،نشان از تفاوت کمتر بين
دادههاي تخمين زده شده توسط مدل و دادههاي واقعي دارد.
		
()12
كه  = MBميانگين مقادير نشست اندازهگير 
ي شده = PB ،ميانگين مقادير
نشست تخمين زد ه شده است.
درصد خطاي مطلق ( )Erكه شاخص بيان کننده درصد خطا در کل
مجموعه مورد نظر و برابر است با:
				
()13
جذر متوسط مربعات خطا ( :)RMSEاين شاخص نيز نشان دهنده متوسط
خطا بين نتايج بدست آمده از آناليزها و خروجي مدلها ميباشد ،با اين
تفاوت که تمرکز بيشتري بر روي خطاهاي بزرگتر دارد:
()14
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که  Ti ، Oiبه ترتيب مقدار تخمين زده شده و مقدار واقعي اندازهگيري
شده است و  Nنيز تعداد زوج دادههاي موجود ميباشد .هرگاه مقدار خطاي
مقادير واقعي و تخمين زده شده از خطاي شبکه کمتر باشد ،نشان از مناسب
بودن معماري شبکه و مراحل آموزش آن دارد .به عبارتي بيانگر آن است که
شبکه با مقدار خطاي گفته شده بهترين جواب ممکن را براي مدلسازي
تابع هدف ،تخمين ميزند [.]6
در نهایت شبکه بهينه بدست آمده در اين تحقيق ،شبکهاي با يک اليه
مخفي با تعداد  17نرون ميباشد و بهترين تابع انتقال آن ،تابع انتقال
 Logsigميباشد که با سعي و خطا بدست آمده که ضريب همبستگي
در بخش آموزش  ،0/955آزمون  ،0/968اعتبارسنجي  0/978و كل دادهها
 0/967میباشد .جدول  7مشخصات شبکه را توصيف ميکند .به منظور
استفاده بهینه از روش شبكههاي عصبي ،از اطالعات مربوط به  52تونل كه
به لحاظ روش حفاري ،هندسه تونل و جنس زمين مشابه ميباشند ،استفاده
شده است كه اين امر باعث باال رفتن ضريب همبستگي ،كاهش خطا و
نزديك شدن نتايج به واقعيت میشود .البته آنچنان كه در مقدمه ذكر شد
تعدادی از خصوصيات روش حفاري از قبيل گام حفاری ،زمان ترخيص تنش
و فشار نگهداری در دادههای ورودی لحاظ نشده است.

شکل  -8ارزيابي نتايج حاصل از شبكهعصبي و دادههاي واقعي
در مجموعه دادههاي آزمون (خط  3مترو تهران)

جدول  -7مشخصات شبکه عصبی مورد استفاده
ساختار شبکه

تابع انتقال

Er

Ea

RMSE

3-17-1

L-T-P

0/2059

0/00646

0/14

ساختار شبکه عصبی مورد استفاده برای پيشبيني نشست تونل خط 3
مترو تهران در جدول  7ارائه شده است.
ي شده و
شکلهای  7الی  10به ترتيب ارزيابي بين نتايج اندازهگير 
پيشبيني توسط شبکه عصبی در مجموعه دادههاي آموزش ،آزمون،
اعتبارسازي وكليه دادهها را نشان ميدهند.

شکل  -9ارزيابي نتايج حاصل از شبكهعصبي و دادههاي واقعي

شکل  -7ارزيابي نتايج حاصل از شبكهعصبي و دادههاي واقعي در مجموعه

شکل  -10ارزيابي نتايج حاصل از شبكهعصبي و دادههاي واقعي

دادههاي آموزش (خط  3مترو تهران)

در مجموعه دادههاي اعتبارسازي (خط  3مترو تهران)

در مجموعه كل دادهها (خط  3مترو تهران)
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با توجه به نتايج بدست آمده از شبكه عصبي كه نشست را برابر با
 30/534ميليمتر با خطاي  0/14و ضريب همبستگي  %96/7پيشبيني
كرده است ،ميتوان گفت كه شبكه عصبي مصنوعي ابزار مناسبي براي
پيشبيني نشست در تونلهاي كمعمق مترو در محيطهاي رسوبي
ميباشد .مقايسه نتايج حاصل از روشهاي تجربي و شبكهعصبي با مقدار
واقعي نشست در جدول  8ارائه شده است.
جدول  -8مقادیر بدست آمده نشست حداکثر توسط روشهای مختلف
میزان نشست ()mm

مقدار واقعي

روش تجربي

شبکه عصبي

33/65

(پك 35/1 )1969

30/534

 -6نتيجهگيري و پیشنهادات
ت آمده از روابط
همانطوری که در جدول  8مشاهده ميشود نتایج بدس 
تجربی و شبکه عصبی مصنوعی ،اختالف ناچیزی با واقعیت دارند که
علت آن را ميتوان در عدم اعمال گام پيشروي ،مدت زمان ترخيص تنش
تا نصب نگهداري ،فشار سيستم نگهداري و برخي پارامترهاي اساسي
خاك در روابط تجربي دانست .همچنین نتايج تحليلها نشان میدهند
که شبکههای عصبی مصنوعی میتوانند بعنوان ابزاری مناسب در جهت
پیشبینی نشست تونلهای متروي تهران استفاده شوند.
شایان ذکر است که در صورت وجود اطالعات کافی (عدم اضافه نمودن
دادههای سایر تونلهای مورد مطالعه و صرفاً بکارگیری دادههای تونل
مترو خط  )3شبکه عصبی دارای جواب دقیقتری خواهد بود.
برای تحقیقات آینده پیشنهاد میگردد تا از تمام دادههای یک پروژه
استفاده شده و همچنین گام پيشروي و فشار سيستم نگهداري به همراه
زمان ترخیص تنش نیز اعمال شوند تا بتوان نتایج دقیقتری از شبکه
عصبی حاصل نمود.
در نرمافزار تحلیل آماری  ،SPSSقابلیت اینکه روابط و نحوه واردسازی
اطالعات توسط کاربر انجام پذیرد وجود دارد ،میتوان از مدلهای
لگاریتمی ،توانی و غیره این نرمافزار بطور تلفیقی با شبکه عصبی
مصنوعی استفاده نمود تا ضریب همبستگی و خطا بهبود یابد.
برای تعیین میزان تاثیر هر یک از پارامترهای ورودی در مقادیر نشست
سطحی ،آنالیز حساسیت با استفاده از شبکههای عصبی موجود در نرمافزار
 SPSSمیتواند کمک شایان توجهی نماید.
 -7تشکر و قدرداني
نویسندگان این مقاله ،از مساعدت بيدريغ جناب آقای دكتر كاوه
آهنگري مدير گروه كارشناسي ارشد مهندسی معدن دانشگاه علوم و
تحقيقات تهران و آقايان مهندس عباسي و مهندس مهري در شركت
جهاد توسعه منابع آب كمال تشكر را دارند.
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مکانیسم تغییر شکل و فرآیند حفاری در محل تقاطع فضاهای
بزرگ در مسیر سنگ های نرم و عمیق
علی نقی دهقان * ،1حمیدرضا دهقان

2

 -1دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک سنگ و عضو باشگاه پژوهشگران جوان،
دانشگاه علوم و تحقیقات تهرانa.dehghan@srbiau.ac.ir ،
 -2دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران ،دانشگاه صنعتی سیرجان،
متن حاضر ترجمه مقاله زیر است:
Li, G., He, M., Zhang, G., and Tao, Z., 2010, “Deformation mechanism and excavation process of large span
intersection within deep soft rock roadway”, In: Mining Science and Technology, No. 20, pp. 28-34.

چکيده
نرم افزار  FLAC3Dبرای شبیه سازی و تحلیل عددی جابجایی ها ،تنش ها ،و مشخصات توزیع زون پالستیک در محل تقاطع
یک فضای بزرگ در مسیرسنگ های نرم و عمیق بعد از عملیات حفاری در سنگ استفاده شده است .نتایج شبیه سازی
نشان می دهد که دو عامل بر روی پایداری مسیر در نقاط محل های تقاطع تاثیر گذار می باشد ،یکی زاویه میان تنش افقی
و امتداد محوری از مسیر و دیگری زاویا در نقاط محل تقاطع می باشد .این نتایج بر پایه مطالعاتی می باشد که به صورت زیر
انجام شده است :اول; مکانیزیم شکست در محل یک تقاطع فضای بزرگ تحلیل گردید و سپس یک مدل مکانیکی از یک
ستون سنگی در یکی از نقاط محل تقاطع ایجاد گردید.
در پایان این تحلیل ،مشخصه های شکست از قسمت های بحرانی در محل تقاطع فضای بزرگ بدست آمد .با توجه به بدست
آمدن این مشخصه ها از مکانیزم شکست ،یک روش نگهداری جدید ،بعنوان مثال ،تکنولوژی کنترل دوبل بولت ()DBCT
پیشنهاد گردید .بوسیله روش شبیه سازی عددی DBCT ،می تواند بطور موثر تغیییر شکل سنگ های اطراف فضای حفاری
شده را در محل نقاط تقاطع مسیر کنترل کند.
کلمات کلیدی :عمیق ،سنگ نرم ،محل تقاطع ،شبیه سازی عددی

 -1مقدمه
افزایش تقاضا برای انرژی و عمق معدنکاری ،همزمان با کاهش تدریجی
در منابع (ذخایر) کم عمق اتفاق افتاده است .معادن هم در کشور
ما و هم در خارج از کشور به طور تدریجی مجبور به استخراج در
نقاط عمیق می باشند .با افزایش عمق معدنکاری و تاثیر تنش باالی
زمین ،بروز مسائل و مشکالت در سنگ های نرم جدی تر خواهد بود.
درجه تخریب اتاق های زیرزمینی افزایش پیدا کرده و خطر ایجاد شده
(تحمیل شده) روی سنگ های اطراف در محل های تقاطع فضای بزرگ

جدی تر شده و به دنبال آن مشکل نگهداری فضای زیرزمینی خواهیم
داشت[ .]1-4شرایط تنش در سنگ های اطراف در فرآیند تونلسازی،
به دلیل تمرکز این تنش ها پیچیده می باشد .بسیاری مسائل و مشکالت
به دلیل کمبود بودجه می باشد ،اما استخراج و تولید به علت عدم توجه
به حفظ ایمنی در معرض خطر قرار گرفته است [ .]5-16بنابراین،
ما بایستی پایداری سنگ های اطراف را تا زمانی که مسیر در دست
ساخت می باشد ،کنترل کنیم .این موضوع یک مشکل مبرم می باشد
که بایستی به سرعت حل گردد.
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 -2شرایط زمینشناسی
سطح  3#در معدن  5#در منطقه ( Hebiیک قسمت از مسیر جاده
می باشد که در عمق  755تا  761متری قرار دارد) .ناحیه  2#مسیری
است که پس از عبور از یک محدوده به سطح  3#متصل می شود.
ناحیه  2#زیر رگه زغالی  II1در یک فاصله قائم به رگه زغالی  II1به
ضخامت تقریبی  6تا  12متر قرار دارد .مشخصات سنگ شناسی ناحیه
 2#مادستون سیلتی و مقداری ماسه سنگ می باشد .چون مسیر جاده
نزدیک به محور ناودیس و در عمق قرار گرفته است ،تنش زمین زیاد
بوده و دیوار سنگی بشدت متالشی شده و بنابراین از نظر لیتولوژیک
ضعیف می باشد .مسیری که ما مورد بررسی قرار دادیم شامل محدوده
 2#و محل تقاطع  1#در سطح  diphead 3#می باشد .کل طول مسیر
 140متر می باشد .نقشه مسیر در شکل  1نشان داده شده است و
پروفیل آن در شکل  2نشان داده شده است.

شکل  :1محل تقاطع  1#و  2#و پالن مسیر معدن زغال 5#

شکل  :2پروفیل الیهبندی از معدن زغال 5#
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مطابق بررسی های صحرایی ،مسیر به شکل یک ساقه و قوس گرد
می باشد .ابعاد آنها به صورت زیر می باشد:
 3800 :Track diphead -1میلی متر عرض در  340میلی متر ارتفاع
 Intermediate section -2بخش میانی  1#و  2#در ناحیه :2#
 3800میلی متر عرض در  3460میلی متر ارتفاع
 -2نقاط تقاطع  1#و  7700 :2#میلی متر عرض و  5200میلی متر
ارتفاع.

ضریب تنش جانبی (امتدادافقی)  0/85و بار  15مگاپاسکال می باشد
که در شکل های  3و  4نشان داده شده است.

 -3آنالیز شبیهسازی عددی

 -1-3مدل هندسی زمینشناسی

بدین ترتیب برای درک بهتر از شرایط بعد از حفاری محل تقاطع فضای
بزرگ ،به وسیله مطالعه بیشتر از مکانیسم تغییرشکل در دو نقطه از
محل تقاطع ،توزیع تنش ها و کرنش ها از ناحیه  2#شبیه سازی شده
است .یک مدل سه بعدی به وسیله دو نرم افزار  ANSYSو Flac3D
برای شبیه سازی حالت دینامیکی بعد از مسیر حفاری شده ،ساخته
شده است.
مدل از یک عدد بزرگی از المان های تترائدری که شامل 239353
گره (تقریباً  )24000و  130729المان (تقریباً  )131000ساخته شده
است .عرض مدل (محور  56 )xمتر ،طول آن (محور  70 )yمتر و
ارتفاع آن (محور  30 )zمتر است.
جابجایی افقی مدل در هر دو کناره مدل به صفر ثابت شده و همچنین
در کف مدل نیز این کار انجام شده است .سطح باالیی مدل به عنوان
یک مرز فشاری در نظر گرفته شده است .بدین ترتیب برای شبیه سازی
کردن وزن مرده توده سنگ باالی مسیر ،یک بار به مقدار 17/64
مگاپاسکال برروی مدل اضافه شده است .معیار مقاومتی مورد استفاده
برای مواد مور -کولمب می باشد.
جدول  1پارامترهای مکانیکی و فیزیکی از توده سنگ را نشان می دهد.

شکل  :3مدل مهندسی زمین شناسی

شکل  :4مدل مسیر در نقاط محل تقاطع  1#و  2#در ناحیه 2#

جدول  :1پارامترهای فیزیکی و مکانیکی مهندسی توده سنگ در معدن زغال 5#

 -2-3آنالیز شبیهسازی عددی

 -1-2-3آنالیز توزیع مناطق جابجایی ها
شکل  5توزیع مناطق جابجایی بر پایه نتایج شبیه سازی عددی بعد
از حفاری مسیر را نشان می دهد .با توجه به مناطق جابجایی می توان
دید که توزیع جابجایی بین سقف و کف در نقطه  1#در محل تقاطع،
بزرگتر از نقطه  2#است و مقدار جابجایی آن نیز بزرگتر از نقطه  2#که

بوسیله داده های رفتارنگاری که بعدا ً اندازه گیری شده است می باشد.
عالوه بر آن جابجایی ( NBZستون سنگی در چهاراه های مسیر) در
نقطه  1#محل تقاطع بزرگتر از نقطه  2#است (بطوریکه محدوده ای از
جابجایی طولی از نقطه  1#محل تقاطع است) .از این تحلیل مشخص
می شود که محدوده توزیع مناطق جابجایی اطراف سنگ احاطه کننده
در طول مسیر  Track dipheadبطور واضح بزرگتر از ناحیه افقی است.
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 -2-2-3نقش توزیع میدان تنش
از نتایج تحلیل عددی ،توزیع میدان تنش کف ،سقف و دیواره های
مسیر در شکل  6نشان داده شده است .از توزیع میدان های تنش
می توان دید که محدوده رهاسازی تنش در نقطه  1#از محل تقاطع
گسترده تر از منطقه  2#است .به عنوان مثال شعاع قوس در نقطه
 1#از محل تقاطع به طور مشخص بزرگتر از منطقه  2#است .یک
محدوده وسیعتری از تنش کششی متمرکز شده در نقطه  1#از محل
تقاطع وجود دارد که ماکزیمم تنش کششی آن چندین بار بزرگتر از
سنگ است .همچنین تنش کششی در نقطه  1#از محل تقاطع بزرگتر
از  2#است .زاویه نقطه  1#از محل تقاطع  30درجه اما در نقطه 2#
 60درجه است.
از توزیع تنش می توان دریافت که تأثیر تنش اضافه روی نقطه  1#در
محل تقاطع ،بزرگتر از نقطه  2#است .از محدوده توزیع تنش سقف
مسیر می توان نتیجه گرفت که تأثیر تنش اضافه شده بین نقاط 1#
و  2#از محل تقاطع آشکار و مشهود نیست .به عنوان مثال محل های
تقاطع تنش ها واضح نیستند و هیچ آشفتگی به عنوان یک پدیده
پس از حفاری وجود ندارد .بنابراین شعاع آزادسازی تنش در Track
 dipheadبزرگتر از ناحیه  2#افقی است و موازنه شدن تنش ها در
سنگ های احاطه کننده به نواحی عمیق تر مربوط می شود.

شکل  :5توزیع زونهای جابجایی
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برای هر دو نقطه محل تقاطع نسبت به نقاط دیگر متفاوت میباشد.
به عالوه بههنگام طراحی نگهداری مسیر  ،dipheadمیتوان مقاومت
کششی و برشی بدنه نگهداری را تقویت کنیم .خصوصاً نقطه  1#از محل
تقاطع که در این پروژه بعنوان بخش کلیدی معرفی میگردد زاویه آن
ممکن است روی پایداری مسیر تأثیر گذارده باشد ،از اینرو باید به دقت
در طول طراحی و ساخت آن را تحت نظر داشت.
 -4آنالیز مکانیسم دگرشکلی  /تغییرشکلی در نقاط تقاطع

 -1-4مکانیسم شکست نقاط تقاطع در مسیر فضای بزرگ

شکل  :6توزیع زون تنش در کف ،سقف و دیوارههای مسیر

 -3-2-3نقش توزیع مناطق پالستیک
نتایج تحلیل عددی ،توزیع زون پالستیک کف ،سقف و دیوارههای مسیر
در شکل  7نشان داده شده است .از توزیع زون پالستیک میتوان نتیجه
گرفت که تعداد واحدها در مناطق کشش و برش از تخریب هر دو دیواره
 Track dipheadبزرگتر از ناحیه افقی میباشد .بررسی سقف و کف
مسیر ،ناحیه توزیع پالستیک در نقطه  1#بزرگتر از نقطه  2#است .تعداد
واحدهای تخریب در  NBZ 1#بزرگتر از ناحیه  2#است.

شکل :7توزیع زون پالستیک در کف ،سقف و دیوارههای مسیر
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 -4-2-3تحلیل بخش کلیدی
از تحلیل انجامشده میتوان نتیجه گرفت که دو عامل اصلی در پایداری
مسیر در نقاط تقاطع وجود دارد .برای مثال -1 :زاویه میان تنش افقی و
امتداد محوری مسیر  -2زاویه میان دو نقطه از محل تقاطع .هر دو عامل
تأثیر زیادی روی دگرشکلی و شکست دارند ،به طوریکه این دو عامل

تئــوری قـوس ترکیبـی ( )Combination archپیشنـهاد میدهد که
هنگامی که آنکور پیش تنیده در یک زون شکست از سنگهای اطراف
در مسیر نصب میشـود ،تـوزیع تنش مخروطیشکلـی در هر دو انتـهای
بولت سقف ظاهــر خواهد شـد .اگر گروه میله آنکور در پیرامون مسیر
طوری مرتب شوند که فاصله میان میلههای آنکور به اندازه کافـی کوچک
باشد ،توزیع تنش مخروطیشکلی به وسیله هر میله آنکور تشکیل شده
و یک زون فشارشی یکنواخت نیز شکل میگیرد .برای مثال یک آرک
فشرده شده میتواند بار شعاعی زیادی از سنگ شکستهشده را تحمل
کند .سنگ توسط کمان آرک فشرده شده و فشـار را در امتـدادهای
مماسی و شعاعی که در یک حالت تنش سهبعدی است تحمل می کند.
این پدیده باعث افزایش مقاومت در سنگهای احاطه کننده و افزایش
قدرت نگهداری خواهد شد که در شکل  8نشان داده شده است.

شکل  :8طرحی از یک آرک ترکیبی بولت

از اینرو راهی برای باالبردن قابلیت نگهداری میله آنکور افزایش ضخامت
آن می باشد ،که باعث ایجاد مقاومت بیشتردر آرک فشرده شده میشود.
اما به علت طول میله آنکور که حدود  1/6تا  2/5متر میباشد ،زیاد
کردن ضخامت آرک فشرده شده مشکل خواهد بود .اگر مقطع مسیری
که به وسیله بولتها و شبکه توری (وایرمش) نگهداری شده خیلی بزرگ
باشد ،نسبت بین قطر و ضخامت ( )r/tقوس فشار ،خیلی بزرگ خواهد
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شد که قدرت نگهداری آن مناسب نخواهد بود .معموالً فضای یک مقطع
مسیر واحد خیلی کوچک است ،به طوری که نرخ  r/tمیتواند با نیازهای
سیستم نگهداری سازگار باشد .از اینرو برای نقاط عمیق در محل تقاطع و
حتی برای مقطعهای کوچک در یک مسیر اصلی و ورودیهای شاخهای
کوچک ،بدون نگهداری از یک ستون سنگی میانی و مقاوم ،مسیر اصلی
و ورودیهای شاخهای با نتایجی که شعاع  r/tخیلی بزرگ خواهد بود
و سقف ستون سنگی نشست خواهد کرد ،مطابقت دارد .بنابراین برای
نگهداری یک ستون سنگی (در قسمت وسط) در نقاط تقاطع و باال بردن
نگهداری روی بخش محلی از مسیر مهم است.

به حالت تنش در ستون سنگی میانی است DCAS .از میله های آنکور
ساخته شده که معموالً از جنس میله های فوالدی تغییرشکل یافته
هستند DCAS .که در دو طرف ستون سنگی میانی نصب شده اند به
منظور بهبود بخشیدن به شرایط تنش افقی و افزایش تنش سه بعدی
می باشد .نتایج تحلیل های عددی این نتیجه را می دهد که DCAS
می تواند ظرفیت نگهداری ستون سنگی میانی در مسیر افزایش دهد.
شکل  10توزیع تنش افقی یک ستون سنگی میانی قبل و بعد از
نگهداری یک  DCASرا نشان می دهد.

 -2-4ترکهای فشارشی و تورم جانبی ستون سنگی میانی

ستون سنگی میانی به عنوان مولفه اصلی نگهداری فضای میانی در مسیر
فضای بزرگ در نظر گرفته شده است که ویژگی یک نگهداری االستیک را
برای سقف مسیر ایجاد می کند این خاصیت از سیستم نگهداری هنگامی
که اندرکنش میان سیستم نگهداری و دگرشکلی سنگهای احاطه کننده
را محاسبه می کنیم ،مشخص میگردد .مدل مکانیکی یک ستون سنگی
میانی در یک نقطه در محل تقاطع در شکل  9نشان داده شده است.

شکل  :9مدل مکانیکی از ستون سنگی میانی در محل تقاطع مسیر

شکل  :10مقایسه تنش افقی در ستون سنگی میانی

عمق زون ترکدار در اطراف نقطه محل تقاطع چندین بار به علت ضربات
تحمیلشده به وسیله عمل آتشباری روی سنگ ستون میانی افزایش
یافته است .سنگ در این مقطع کاتاکالستیک خواهد شد .سنگهای
کاتاکالستیک از ترکهای نفوذی اصلی تحت عمل فشار قائم تشکیل
خواهند شد .این ترکها سنگهای بکر را به ستونهای مستقل سنگی
تقسیم کرده که در این حالت نسبت طول به عرض آنها افزایش یافته
و پایداری تودهسنگ را قبل از آنکه بتواند به مقاومت بهینه خود برسد،
کاهش میدهد .بنابراین این تقویت موقعیتهای کلیدی در نقاط محل
تقاطع برای محدود کردن گسترش ترکهای قائم اصلی مهم است.

 -6نتیجهگیری
 -1مطابق با شبیه سازی عددی از فرآیند حفاری نقاط در محل تقاطع
از یک مسیر حفاری بزرگ و عمیق دو عامل اصلی ضریب پایداری نقاط
در محل تقاطع را تعیین می کنند :الف) زاویه میان تنش افقی و امتداد
محور مسیر و دیگری ب) زاویه میان نقاط در محل تقاطع با مسیر.
این دو فاکتور اصلی یک نقش اصلی در خطر دگرشکلی در نقاط محل
تقاطع را ایفاء می کنند.

اصول تقویت DCAS
اصول نگهداری ()Double-Control Anchor Rod Support
 DCASبه منظور افزایش محدودیت های جانبی افقی و بهبود بخشیدن

قبل و بعد از اعمال DCAS

 -2تحلیل یک مکانیسم شکست توسط یک مدل مکانیکی در نقاط
محل تقاطع انجام شده و موقعیت کلیدی و خصوصیات شکست این
نقاط به دست آمده است.
 -3نصب  DCASبرای نقاط محل تقاطع در یک مسیر فضای بزرگ و
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عمیق پیشنهاد شده است و از نتایج پیشنهادی عددی نتیجه می شود
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سکونتگاههای زیرزمینی در ایران
سیامک هاشمی (انجمن تونل ایران)

چکیده
غارها از جمله نخستین سکونتگاههای انسان بوده است و بسیاری از غارهای طبيعی به دلیل دارا بودن موقعيت ويژه
مسكونی و دفاعی به عنوان سكونتگاه مورد استفاده قرار میگرفتند .برخی از غارها نیز با هدف ايجاد دژهای دفاعی و
سكونتگاههای دائمی ،به طور کامل به دست انسان در دل صخرهها و كوهها ایجاد میشدند .صرفنظر از نحوه ساخت،
بررسی سکونتگاههای زیرزمینی عالوه بر جنبههای تاریخی ،روند تکامل فرهنگی و همچنین هنر و معماری اقوام
گذشته را تشریح مینماید .متن حاضر به مرور تعدادی از سکونتگاههای زیرزمینی در ایران میپردازد.

 .1مقدمه
همانگونه که در قرآن کریم آمده است "و خدای برای آسایش شما از گرما
سایهبانها از درختان و سقف و دیوار و کوهها مهیا ساخت و از غارهای
کوه پوشش و اتاقها برایتان قرار داد تا از سرما و گرما پناه گیرید" (سوره
نحل آیه  ،)81غارها نخستین نوع اسکان انسانها بوده است .بسیاری
از غارهای طبيعی به دلیل دارا بودن موقعيت ويژه مسكونی و دفاعی،
با تغییراتی که توسط انسان در آنها ايجاد میشده ،به عنوان سكونتگاه
مورد استفاده قرار میگرفتند .ساخت منازل در سنگ طبیعی از طریق
حفر و کندن فضاهای مورد نظر به معماری صخرهای معروف است که
میتوان آن را از ديدگاه چگونگی ساخت به دو دسته تقسیم کرد (سرفراز
و فیروزمندی:)1389 ،
در نوع اول ،درون صخرههای مجزا از هم ،فضاها به صورت يکپارچه و
مستقل ايجاد میشدند که هرکدام به يک واحد تبديل میشده است.
در اين نوع معماری ،امکان تعبيه پنجره و نورگير و حتی تزئين بنا نيز
وجود داشته است.
در نوع دوم ،بناها در صخرههای کوهها و تپهها با ايجاد و گسترش حفراتی
ايجاد میشدند و بنابراين امکان ايجاد تزئينات و نورگير و تمهيدات تهويه
همچون نوع اول وجود نداشته است.
در ادامه متن نمونههایی از سکونتگاههای زیرزمینی در ایران مرور میشود.
روستای حیله ور
در استان آذربايجانشرقی و در  2کيلومتري غرب کندوان و درکنار جاده
کندوان به اسکو ،بقايايي از روستايي کهن به نام حيله ور قرار دارد.
این روستا در پای یکی از ارتفاعات شمال غربی مجموعه آتشفشانی سهند
در داخل رسوبات آتشفشانی کنده شده است .در پی فعالیت آتشفشانی
کوه سهند مقادیر زیادی گدازه ،خاکستر و قطعات پومیس از دهانه
آن خارج شده و باعث تشکیل سنگهای منطقه گردید .این سنگها
جورشدگی منظمی ندارند و گاه سخت و گاه سست میباشند .در جاهایی

که مقاومت کافی وجود داشته مخروطهای سنگی ایحاد شدهاند .این
روستا از بیش از  50باب خانه مدفون شده در دل زمين تشکیل شده
که با قلم و تیشه در سنگ کنده شدهاند .خانهها طوري ساخته شدهاند
که از فاصله نه چندان نزديک نيز قابل رويت نيستند ،به اين دليل به آن
حيلهور ميگويند .اين روستا بعد از حمله مغول در قرن هفتم هجری
خالي از سکنه شد .به احتمال زیاد بسیاری از اهالی این روستا پس از
حمله مغول از حیله ور نقل مکان کرده و در دشت کوچک مقابل کندوان
سکنی گزیدند (همایون.)1356 ،
شرايط جوي مانند باد و باران و جاري شدن سيالبها باعث تخريب
خانهها و پوشيده شدن آنها با گل و خاک شده است .همين موضوع
راه ورودي برخي از آنها را نامشخص کرده است .هماکنون برخي از اين
خانهها پاکسازي و مرمت شدهاند .شیوه معماری حیلهور تا حدود زیادی
کاربرد زیستی و دفاعی داشته است .در ساخت واحدهای موجود در این
مجموعه نگهداری از دامها مورد توجه بوده و طویلهها بخش مهمی از
فضای اصلی را تشکیل میداده است و اغلب عالوه بر محل سکونت
انساني داراي آغل نيز ميباشند .تعدادي از اين خانهها دو طبقه هستند.
وسعت برخي از اتاقها بيش از  50مترمربع است .ارتفاع اتاقها  150تا 190
سانتيمتر است .در اتاق برخي از اين خانهها محلي براي گذاشتن شمع
يا چراغ تعبيه شده است .همچنين در ارتفاع نيممتري ازکف اتاقها و در
روي ديوار ،شيارهايي به عرض  30سانتيمتر ،دور تا دور اتاق کنده شده
است که به نظر ميآيد براي انتقال آب باران و همچنين رطوبت داخل
خانه کاربرد داشته است و از خيس شدن کف اتاق جلوگيري مي کند.
بخشهایی که در طول سالیان در اثر جریان آب یا عوامل دیگر دچار
فرسایش شده بود ،توسط ساکنان با ساخت دیوارهای سنگی مرمت و
بازسازی گردید.
اطالعات دقیقی درباره تاریخ حیلهور در دست نیست .آثار یافت شده در
این محل همچون سفالهای ساده و لعابدار مربوط به دوره ایلخانی تا
صفوی بوده است.
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ﮔﺬاﺷﱳ ﴰﻊ ﻳﺎ ﭼﺮاغ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
ﳘﭽﻨﲔ در ارﺗﻔﺎع ﻧﻴﻢﻣﱰي ازﮐﻒ اﺗﺎق-
هﺎ و در روي دﻳﻮار ،ﺷﻴﺎرهﺎﻳﻲ ﺑﻪ
ﻋﺮض  ٣٠ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﱰ ،دور ﺗﺎ دور اﺗﺎق
تابستان  90ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲﺁﻳﺪ
شماره - 15ﮐﻨﺪﻩ
ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل ﺁب ﺑﺎران و ﳘﭽﻨﲔ
رﻃﻮﺑﺖ داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎرﺑﺮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
و از ﺧﻴﺲ ﺷﺪن ﮐﻒ اﺗﺎق ﺟﻠﻮﮔﲑي ﻣﻲ-
ﮐﻨﺪ .ﲞﺶهﺎﻳﯽ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﻴﺎن در

اﺛﺮ ﺟﺮﻳﺎن ﺁب ﻳﺎ ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮ دﭼﺎر
ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ،ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺑﺎ
و
ﻣﺮﻣﺖ
ﺳﻨﮕﯽ
دﻳﻮارهﺎی
ﺳﺎﺧﺖ
ﺑﺎزﺳﺎزی ﮔﺮدﻳﺪ.
اﻃﻼﻋﺎت دﻗﻴﻘﯽ درﺑﺎرﻩ ﺗﺎرﻳﺦ ﺣﻴﻠﻪور
در دﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ .ﺁﺛﺎر ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪﻩ در
اﻳﻦ ﳏﻞ ﳘﭽﻮن ﺳﻔﺎلهﺎی ﺳﺎدﻩ و
ﻟﻌﺎﺑﺪار ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دورﻩ اﻳﻠﺨﺎﻧﯽ ﺗﺎ
ﺻﻔﻮی ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ.

ﺣﻴﻠﻪ ور
روﺳﺘﺎی
ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ
ﺗﺼﺎوﻳﺮی از
حیله ور
روستای
واﺣﺪهﺎیمسکونی
واحدهای
تصاویری ازﺟﺎی
داﺷﺘﻪ
ﮐﻪ ﺑﻴﺸﱰ ﺗﺮﮐﻴﺐ اﺳﻴﺪی
ﳕﺎﻳﻨﺪ .ﮐﺮانهﺎ در
ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ
ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
از
ﭘﺲ
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
ﺟﻬﺖ ﻏﺮﺑﯽ-ﺷﺮﻗﯽ ﮔﺴﱰش ﻳﺎﻓﺘﻪ و
گل و مواد آتشفشانی) حفر شدند.
روستای کندوان
ﮐﻨﺪوان و ﺧﺮوج ﻣﻘﺎدﻳﺮ
ﺁﺗﺸﻔﺸﺎﻧﯽ ﺳﻬﻨﺪ
ﺑﻴﺸﱰ در ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺮﻗﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪﻩ-
روﺳﺘﺎی
در رابطه با طرز تشکيل نمای کلهقندی اين روستا ،عقيده بر اين است
محلی کندوجان نامیده میشود ،در حدود
که در زبان
روستای کندوان،
اﺳﻴﺪی،
ﺧﺎﮐﺴﱰ
و
ﭘﻮﻣﻴﺲ
زﻳﺎد
و
ورودی
ﻓﻀﺎهﺎی
اﻳﻨﮑﻪ
ﺿﻤﻦ
اﻧﺪ،
ﳏﻠﯽ
زﺑﺎن
در
ﮐﻪ
ﮐﻨﺪوان،
روﺳﺘﺎی
ﺑﻮدﻩ
ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ
اﻳﻠﺨﺎﻧﻴﺎن
زﻣﺎن
که الهار آتشفشان سهند که بيشتر از قطعات پوميس گرد و گوشهدار،
 50کيلومتری جنوب غربی تبريز و  20کيلومتری جنوب شرق اسکو در
ﺟﺮﻳﺎن
هﺎ،
ﺳﻴﻼب
شرقی و
هﺎ
ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ
های ﺑﻪ
ريزسنگرو
اﻏﻠﺐ
ﺣﺪود
ﻣﻮﺟﺐدردر
ﺷﻮد،
ﻣﯽ
ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ
ﮐﻨﺪوﺟﺎن
داﺧﻠﯽ.
اﺳﺖ
ﺟﻨﻮبشده
آتشفشانی تشکيل
ﺁﺎاز قطعات
همراه با کمی
متخلخل
شمالی
دامنه
روستا
این
است.
قرار گرفته
استان آذربايجان
ﮐﻪ
ﺷﺪﻩ
ﺧﺎﮐﺴﱰهﺎ
ﲪﻞ
و
ﻏﻠﻴﻆ
ﺑﺮﺧﯽ
ارﺗﻔﺎع
اﺳﺖ.
ﺷﺪﻩ
ﳊﺎظ
ترکيب از
ﳏﻞ
ﺑﻮدن
ﻣﻨﺎﺳﺐ
دﻟﻴﻞ
٢٠
و
ﺗﱪﻳﺰ
ﻏﺮﺑﯽ
ﺟﻨﻮب
ﮐﻴﻠﻮﻣﱰی
داشته
اسيدی
بيشتر
روشن که
خاکستری
اﻳﺠﺎدخمير
ﺑﻪيک
بود ،در
 ٥٠قسمت غربی رشته کوه سهند قرار دارد .اين روستا يکی از
ﮐﻠﯽو
ارشد داغ
و
ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﺎن
ﺑﺎ
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
و
دﻓﺎﻋﯽ
ﺳﻨﮓتهﺎ
ﺗﺸﮑﻴﻞ
ﻣﻨﺠﺮﺑﻪ
آتشفشانی٣٠
ﺑﻴﺶ از
ﮐﺮان
ﻣﱰ زياد
٤٠مقادير
ﺗﺎخروج
سهند و
ﺑﻪاز فعاليت
هﺎ پس
گرفتهاند.
جای
ﻣﻨﻄﻘﻪکه
جهان است
ﺷﺮقو دس
صخرهای
انگيز معماری
شگفت
نمونههای
اﺳﺘﺎن
 کند دردر
اﺳﮑﻮ
ﺟﻨﻮب
ﮐﻴﻠﻮﻣﱰی
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺻﺨﺮﻩهﺎی ﮐﻠﻪ
ﺗﺸﮑﻴﻼت در
سکونتاﻳﻦ
اﻧﺪ.
ﮐﻨﺪوان
ﻧﻴﺰو ﻣﯽرﺳﺪ.
ﺣﻔﺮﻩموجب
ﺗﺪرﻳﺞو سيالبها،
اسيدی ،بارندگیها
پوميس
کلی
ﻗﺮارميباشد.
انسان
ﺷﺪﻩمحل
هنوز
زياد،
با وجود قدمت
اﺳﺖ.
ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺮﻗﯽ
ﺁذرﺑﺎﳚﺎن
هﺎﻳﯽجرياندر
خاکستر ﺑﻪ
ﻗﻨﺪی،
١٠٠
ﺑﻴﺶ
ﺷﮑﻞ،
ﳐﺮوﻃﯽ
ﮐﻨﺪﻩهﺎی
ﺻﺨﺮﻩ
اﻳﻦ
درو د
منطقه
سنگها
تشکيل
هﺎ شده که
خاکسترها
حمل
غليظ
روستای
ازساکن
ابتدا
ﮐﻨﺪواناحتمال
اﻳﻦ به
اهالی کندوان
ﺿﺨﺎﻣﺖ در
ﴰﺎﻟﯽور بودند و
ﻣﱰحیله
ﻣﺮور
ﺑﻪ
منجربه ﮐﻪ
ﺷﺪ
اﺧﻞﺳﻨﮓ
داﺧﻞ
ارﺷﺪ
داﻣﻨﻪ
زیاد دردر
روﺳﺘﺎ
ضخامت
100متر
از
بيش
کندوان
در
تشکيالت
اين
اند.
شده
کندوان
ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎﻩ
ﻧﻴﺎزﻳﺎﻓﺘﻪ و
زﻣﺎنﺑﻪﮔﺴﱰش
روستای از
ﻧﺎﺷﯽ
ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ
ﺑﺎ
داﺷﺘﻪ
امروزی
دشت
ﻏﺮﺑﯽبه
حمله مغول
ﮐﻪزمان
هجریوو در
قرن هفتم
ﺑﻪ ﺗﺎ ﺟﺎﻳﯽ
ﺳﺎﮐﻨﺎن و
ﺑﺴﺘﻪ
ﺳﻬﻨﺪ
مقابلﮐﻮﻩ
رﺷﺘﻪ
ﻗﺴﻤﺖ
داغ
هﺎی
ﺧﺎﻧﻪ
.
ﺷﺪ
ﺗﺒﺪﻳﻞ
اهﺎﻟﯽ
ﻤﯽ
داﺋ
بريده
بريده
ای
آب،
مکانيکی
نيروی
از
ناشی
فرسايش
با
که
منظره
داشته
دهات
ساکنان
ییالق
تاریخ،
این
از
پیش
محل
این
کردند.
عزیمت
کندوان
اﻳﻦ ﻣﻨﻈﺮﻩ
ﻣﮑﺎﻧﻴﮑﯽ ﺁب،
ﻧﲑوی
ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﮐﻨﺪن ﺳﻨﮓهﺎ وﺟﻮد داﺷﺖ،
ﺑﺮﻳﺪﻩاز
ای ﻳﮑﯽ
روﺳﺘﺎ
ﻗﺮار دارد.
ﺳﻨﮓ
ﺗﻮدﻩ
داﺧﻞ
در
ﮐﻪ
روﺳﺘﺎ
اﻳﻦ
ﺷﺪﻧﺪ در اصلومسیر
متعددی که
مخروط تشکيل دادهاند.
به صورت
ﻣﻌﻤﺎرینشان می
نیز
اﻧﮕﻴﺰاین دشت
یافت شده در
سفالهای
اطراف بوده
دادﻩ-
ﺗﺸﮑﻴﻞ
ﳐﺮوط
ﺻﻮرت
است.ﺑﻪ
ﺑﺮﻳﺪﻩ
اﻳﺠﺎدشیارهای ﻣﯽ
ﻓﻀﺎهﺎﻳﯽ
دهد-
ﺻﺨﺮﻩ
ﺷﮕﻔﺖ
هﺎی
ﳕﻮﻧﻪ
هﺎﻳﯽ از ﺟﻨﺲ ﺗﻮف ﺣﻔﺎری ﺷﺪﻩاﻧﺪ،
ﺻﻮرتشکل
جدا کرده و
باشند ،کرانها را از
آبروهای طبیعی
ﻣﺘﻌﺪدیاست.
ﺷﻴﺎرهﺎی مسکونی بوده
محل تا زمان ایلخانیان
که این
اﻧﺪ
یکدیگرهﺎ
ﮐﺮان
ﺗﻘﺴﻴﻤﺎﺗﯽمی در
هﺎﻳﯽ ﺳﻨﮕﯽ
از دور
داﺧﻞ ﳐﺮوط
ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
اﺻﻞﺑﺎ
در ﮐﻪ
ﺟﻬﺎنﮐﻪاﺳﺖ
ای .و دﺳﺖﮐﻨﺪ در
شیارها
این
از
برخی
روی
بر
اند.
نموده
ایجاد
را
روستا
های
کوچه
طبیعی
ﺑﺎﺷﻨﺪ،و با
ﻣﯽبا بیگانگان
ﻃﺒﻴﻌﯽو مقابله
روهﺎی لحاظ دفاعی
بودن محل از
به دلیل
ﳏﻠﯽ
ﺷﻮﻧﺪ و
ﻣﯽدﻳﺪﻩ
مناسب ﺁب
ﻣﺴﻴﺮ
زﺑﺎن ﺑﺎ
در اﺧﻴﺮ
ﺳﺎلهﺎی
ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﯽدر
ﺳﮑﻮﻧﺖ
هﻨﻮز ﳏﻞ
ﻗﺪﻣﺖ زﻳﺎد،
وﺟﻮد
متصل
یکدیگر
به
را
کران
دو
که
اند
شده
ساخته
چوبی
های
پل
ها)
(کوچه
حفره
های
صخره
داخل
در
هایی
تدریج
به
قندی،
کله
استحکام
توجه به
ﺷﻮﻧﺪ.ﺳﻨﮓ،ﺑﺎ
ﻣﺼﺎﳊﯽ ﻣﯽ
اﺳﺘﻔﺎدﻩ« ازﻧﺎﻣﻴﺪﻩ
»ﮐﺮان
ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺟﺪا ﮐﺮدﻩ و
ﻣﻲ از
اﻧﺴﺎن را
ﮐﺮانهﺎ
ﳘﭽﻮن
ﺑﺎﺷﺪ.
هﺎیدر
ﮐﺮانبیشتر
گسترش یافته و
غربی-شرقی
ها در جهت
مینمایند .کران
ﺗﻌﺪاد
ﲨﻌﻴﺖ
اﻓﺰاﻳﺶ
سنگها کنده شد که به مرور زمان گسترش یافته و به سکونتگاه دائمی
زﻳﺎدرا
روﺳﺘﺎ
ﺑﻪهﺎی
ﮐﻮﭼﻪ
ﻃﺒﻴﻌﯽ
ﺷﮑﻞ
ﭼﻮب ،ﺁﺟﺮ و ﻣﻼت ،ﻓﻀﺎهﺎﻳﯽ ﺑﻪ
در
اﺣﺘﻤﺎل
ﮐﻨﺪوان
اهﺎﻟﯽ
ﻻهﺎرهﺎی
در
ﺳﮑﻮﻧﺖ
ﺑﺮای
ﺑﻴﺸﱰی
قسمت شرقی متمرکز شدهاند ،ضمن اینکه فضاهای ورودی و داخلی آنها
اهالی تبدیل شد .خانههای اين روستا که در داخل تودهسنگهايی از
اﻓﺰودﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
ﮐﻮﻩهﺎی ﺻﺨﺮﻩای
ﮐﺮان
ﺣﻴﻠﻪﺑﺮﺧﯽ از
روﺳﺘﺎی روی
اﻧﺪ .ﺑﺮ
اﺑﺘﺪاﳕﻮدﻩ
اﻳﺠﺎد
ﻣﻮاد30
ﮔﻞکرانهاو به بیش از
ﺳﻬﻨﺪ شده)است .ارتفاع
ﺑﻮدﻧﺪ اغلب رو به جنوب ایجاد
ﺟﺮﻳﺎن برخی
ور سنگی ديده
شکل مخروطهايی
ﺳﺎﮐﻦ از دور به
حفاری شدهاند،
جنس توف
ﺁﺗﺸﻔﺸﺎﻧﯽ( ﺣﻔﺮ ﺷﺪﻧﺪ.
درﭼﻮﺑﯽ
هﺠﺮیﭘﻞوهﺎی
ﺷﻴﺎرهﺎ )ﮐﻮﭼﻪهﺎ(
اﻳﻦ
درزبانﻗﺮن
زﻣﺎن تا  40متر نیز میرسد.
محلی «کران»
میشوندو و در
افزایش جمعیت
هﻔﺘﻢنامیده میشوند .با
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻃﺮز ﺗﺸﮑﻴﻞ ﳕﺎی ﮐﻠﻪ-
ﻣﻘﺎﺑﻞ را ﺑﻪ
دو ﮐﺮان
ﻣﻐﻮلاﻧﺪ ﮐﻪ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ
ﲪﻠﻪ
روﺳﺘﺎی در داخل این صخرههای مخروطی شکل ،بسته به نیاز ساکنان و تا
کوه سهند (جریان
دﺷﺖ الهارهای
ﺑﻪسکونت در
های بیشتری برای
تعداد کران
ﻗﻨﺪی اﻳﻦ روﺳﺘﺎ ،ﻋﻘﻴﺪﻩ ﺑﺮ اﻳﻦ
اﻣﺮوزی ﮐﻨﺪوان ﻋﺰﻳﻤﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .اﻳﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻻهﺎر ﺁﺗﺸﻔﺸﺎن ﺳﻬﻨﺪ ﮐﻪ
ﳏﻞ ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ،ﻳﻴﻼق
ﺑﻴﺸﱰ از ﻗﻄﻌﺎت ﭘﻮﻣﻴﺲ ﮔﺮد و
ﺳﺎﮐﻨﺎن دهﺎت اﻃﺮاف ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ.
ﮔﻮﺷﻪدار ،ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ ﳘﺮاﻩ ﺑﺎ ﮐﻤﯽ از
ﺳﻔﺎلهﺎی ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪﻩ در اﻳﻦ دﺷﺖ
ﻗﻄﻌﺎت رﻳﺰﺳﻨﮓهﺎی ﺁﺗﺸﻔﺸﺎﻧﯽ ﺗﺸﮑﻴﻞ
ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدهﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ ﳏﻞ ﺗﺎ
ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ،در ﻳﮏ ﲬﲑ ﺧﺎﮐﺴﱰی روﺷﻦ

ﮐﻨﺪوان
روﺳﺘﺎی کندوان
ﳕﺎی نمای روستای
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در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ ﺑﺮای اﻳﺠﺎد ﻓﻀﺎهﺎی
ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺑﺮای ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻳﺎ

ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎدﻩ اﺟﺘﻨﺎب ﺷﺪﻩ
اﺳﺖ .ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ

در ﻃﺒﻘﺎت ﺑﺎﻻﺗﺮ اﻳﺠﺎد ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.
اﺳﺖ ﮐﻪ از ﭼﻬﺎر ﻃﺒﻘﻪ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪﻩ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ دﻳﻮارهﺎ و ﺟﻨﺲ
اﺳﺖ .ﻃﺒﻘﻪ اول و دوم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺁﻏﻞ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻮم
ﺳﻨﮓ ﮐﺮانهﺎ ،اﻳﻦ ﻓﻀﺎهﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ
ﺷﺎﻣﻞ اﻧﺒﺎر و ﻧﺎﻧﻮاﻳﯽ ﺑﻮدﻩ و
ﻋﺎﻳﻖ ﺑﻮدﻩ و در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و
ﻃﺒﻘﻪ ﭼﻬﺎرم ﻧﻴﺰ ﲞﺶ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ اﻳﻦ
زﻣﺴﺘﺎن دارای دﻣﺎی ﻣﻄﺒﻮﻋﯽ ﻣﯽ-
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ﮐﺮان اﺳﺖ .ﻃﺒﻘﻪ ﭼﻬﺎرم از دو ﲞﺶ
ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﺒﺎدل ﺣﺮارت ﻣﻴﺎن
ﺑﻴﺮوﻧﯽ و اﻧﺪروﻧﯽ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪﻩ
اﺳﺖ .ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻴﺮوﻧﯽ دارای ﻳﮏ
داﺧﻞ و هﺎرج ﮐﺮان ﭼﻨﺪان ﳏﺴﻮس
اﻳﻮان ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﻧﺘﻬﺎی ﻳﮏ
ﻧﻴﺴﺖ.
ﭘﻠﮑﺎن ﻗﺮار دارد .در ﴰﺎل ﺁن ﻳﮏ
ﴰﺎرش دﻗﻴﻖ ﺗﻌﺪاد ﺧﺎﻧﻪهﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ
اﺗﺎق ﺑﺎ اﺑﻌﺎد  ٤/٥×٣ﻣﱰ واﻗﻊ
ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﯽ ﺁﺎ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ اﻣﺎ در
ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﳏﻞ ﭘﺬﻳﺮاﻳﯽ
ﺣﺪود  ١٠٠واﺣﺪ ﲣﻤﲔ زدﻩ ﻣﯽﺷﻮد.
اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽﺷﻮد و از ﻃﺮﻳﻖ ﻳﮏ
ﻳﮑﯽ از ﮐﺮانهﺎی ﻣﻌﺮوف اﻳﻦ روﺳﺘﺎ
راهﺮوی  ٤×٢/٢٠ﻣﱰی ﺑﻪ اﻳﻮان
ﮐﺮان ﻣﺴﺠﺪ ﻗﺪﻳﻤﯽ روﺳﺘﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮد .دو ﻧﻮرﮔﻴﺮ در داﺧﻞ
جایی که امکان کندن سنگها وجود داشت ،فضاهایی ایجاد می
استفاده می
شدند درواقع شده
ﺗﻌﺒﻴﻪطریق
اﺗﺎقشود و از
عنوان محل
ﻣﻴﺎﻧﻪکه به
ﺷﺪﻩیکاﺳﺖ .در ﲰﺖ
پذیرایی اﻳﻦ
ﻗﺮار
روﺳﺘﺎ
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ
ﻏﺮﺑﯽ اﻳﻦ اﺗﺎق ،ﲞﺶ اﻧﺪروﻧﯽ ﻗﺮار
هﺎی
ﮐﺮان
4×2/20ﻳﻦ
راهروی ﺑﺰرﮔﱰ
اخیر وبا ﻳﮑﯽ از
دارد
و تقسیماتی در داخل کرانها صورت میگرفت .در سالهای
شود .دو نورگیر در داخل این
می
متصل
ایوان
به
متری
دارد.
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﻳﻦ ﮐﺮان دارای
استفاده از مصالحی همچون سنگ ،چوب ،آجر و مالت ،فضاهایی به
اتاق تعبیه شده است .در سمت غربی این اتاق ،بخش اندرونی قرار دارد.
ﺳﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﳎﺰا اﺳﺖ .ﻃﺒﻘﻪ اول ﺁﻏﻞ،

کرانهای صخرهای افزوده شده است.
در حالت کلی برای ایجاد فضاهای قابل استفاده برای سکونت یا نگهداری
احشام یا کاربردهای دیگر همچون انبار ،سازندگان مجبور به پیروی از
طبیعت و شکل و ساختار کرانها بودهاند .فضاهای ایجاد شده نیز تنها
برای جوابگویی به عملکرد مورد نظر در داخل سنگ کنده و تکمیل
شدهاند و از احداث فضاهای اضافی و غیرقابل استفاده اجتناب شده است.
سازندگان با توجه به شکل مخروطی کرانها و حجم آنها قادر به ایجاد
یک یا چند طبقه در هر کران بودهاند .هر فضا به طور مستقیم با بیرون
ارتباط دارد و طبقات از داخل با یکدیگر ارتباط ندارند .بیشتر کرانها
دارای دو طبقه میباشند ولی در برخی سه یا چهار طبقه نیز ایجاد شده
است .طبقات اول اغلب کم نورتر بوده و دارای وسعت بیشتر و دسترسی
آسانتری نیز میباشند و به همین دلیل به عنوان آغل استفاده میشدند.
طبقات باالتر بیشتر جنبه مسکونی دارند .طبقات مسکونی به شکل
اتاقهایی ایجاد میشدند که دارای فضایی صندوقمانند برای نگهداری
اسباب و اثاثیه میباشد .عالوه بر ورودیها و نورگیرها و پنجرهها ،سکوها
و تاقچههایی نیز در سنگ کنده میشدند .هر فضا (یا اتاق) دارای حداقل
نورگیر میباشد .به دلیل ضخامت بیشتر دیوار کرانها در طبقات پایین،
نورگیرها اغلب در طبقات باالتر ایجاد میشدند .با توجه به ضخامت
دیوارها و جنس سنگ کرانها ،این فضاها تقریبا عایق بوده و در تابستان
و زمستان دارای دمای مطبوعی میباشد چرا که تبادل حرارت میان
داخل و هارج کران چندان محسوس نیست.
تعداد خانهها در حدود  100واحد تخمين زده میشود.
یکی از کرانهای معروف این روستا کران مسجد قدیمی روستا است
که تقریبا در میانه روستا قرار دارد و یکی از بزرگترین کرانهای منطقه
میباشد .این کران دارای سه طبقه مجزا است .طبقه اول آغل ،طبقه دوم
فضای مسجد ،و طبقه سوم آن مسکونی است .ورودی مسجد به وسیله
یک پل به کوچه متصل میشود و فضای داخل آن به وسیله یک نرده
چوبی به دو قسمت مجزا برای خانمها (به ابعاد  4/90×12/20متر) و
آقایان (به ابعاد  4/5×12/0متر) تقسیم شده است .ارتفاع این طبقه به
طور متوسط حدود  1/90متر است .به دلیل بزرگی این فضا ،یک ستون
سنگی به قطر  50سانتیمتر از جنس کران در وسط این طبقه به منظور
جلوگیری از ریزش سقف تراشیده شده است.
از جمله کرانهای معروف روستای کندوان ،کران معروف به معتمد است
که از چهار طبقه تشکیل شده است .طبقه اول و دوم به عنوان آغل
استفاده میشدند ،طبقه سوم شامل انبار و نانوایی بوده و طبقه چهارم
نیز بخش مسکونی این کران است .طبقه چهارم از دو بخش بیرونی و
اندرونی تشکیل شده است .قسمت بیرونی دارای یک ایوان میباشد که
در انتهای یک پلکان قرار دارد .در شمال آن یک اتاق با ابعاد  4/5×3متر

پالن و مقطع عرضی مسجد روستای کندو

روستای میمند
روستاي میمند با وسعتی معادل  420کیلومتر مربع در  37کیلومتری
شمال شرق شهر بابک در استان کرمان واقع است .این شهرستان از
شمال به شهرستان رفسنجان و از جنوب به شهرستان سیرجان محدود
میشود .مهمترین ارتفاعات منطقه دو قله تیرکوه و گردکوه به فاصله چند
کیلومتری در شمال است که دنباله کوههای مرکزی ایران میباشند .اغلب
کوههای منطقه دارای رسوبات آذرین هستند که به وسیله جریان رودخانه
از ارتفاعات شسته شده و با سنگهای رسوبی و آهکی در هم آمیختهاند.
این مواد مهمترین مصالح معماری صخرهای منطقه را تشکیل میدهند.
مهمترین منابع آب منطقه را سه رودخانه فصلی به نامهای مورنگ،
الخیس ،و الخورین و همچنین چند رشته قنات و دو چشمه آب شیرین
تشکیل میدهند.
دهستان میمند در فصل مشترک دو تپه با شیب نسبتا تند که ارتفاع
متوسط آنها از خط القعر تا خط الراس در حدود  60متر است قرار دارد.
ترکیب دو تپه و فصل مشترک آنها به روستا شکلی شبیه یک قیف میدهد
و سکونتگاههای میمند به صورت حفرههایی درون دیوارههای شیبدار این
تپهها قرار گرفته است.
باستاني پاريزي در کتاب «پيغمبر دزدان» اين روستا را چنين توصيف
مي کند (پاریزی" :)1324 ،ميمند از دهات معروف و قديمي شهر بابک
است .تمام اتاقهاي اين ده در دامنه کوهی کنده شده و خانهها در دل سنگ
است و هر کوچه که در دل کوه ميرود سه يا چهار اتاق دارد و مجموعا قريب
سيصد کوچه در دل سنگ فرو بردهاند و به همین سبب خانهها دودکش و
بخاری ندارد و بدون منفذ است .این ده از جهت تاريخي واقعا از آثار اوليه
تمدن بشري محسوب ميشود .در واقع يک آسمانخراش موربي است که
هزاران سال است در دل سنگ کنده شده است".
این مجموعه عالوه بر سکونت جنبه دفاعی نیز داشته است .کرمان در طی
قرون مختلف مورد تاخت و تاز اقوام گوناگون قرار گرفته و قبایل متعددی به
31
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میمند که از نظر دفاعی مانند قلعهای مستحکم بود ،پناه میآوردند (همایون،
صورت پراکنده و نامنظم در سطح شیبدار تپهها به طور متوسط در دو و
.)1352
گاه در پنج تراز مختلف ایجاد شدهاند .در گويش محلي به راه دسترسی این
روی ﺗﺎ
ﺧﺎﻧﻪهﺎ
ﺑﺮﺧﯽ
روﺳﺘﺎ ﺑﺮای
دژی ﻣﺮ
داﺋﻤﻲ
طبيعی
روستا وجود دارد،مانند
ضخيمی که بر
ﺳﺎﺧﺖآذرين
اليه
ﺑﻪکه هر يک بهطور متوسط منتهی به 3
اﺳﺖگویند
ﺷﺪﻩ«کيچه»
ﺳﺒﺐصخرهای
دماز راخانههای
ﮐﺮدﻩ-
 ٢٥ﻣﱰ ﺑﻪ درون
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
اتاقهﺎ
ﺧﺎﻧﻪ
ﺻﻮرﺗﻴﮑﻪ
نفوذ به روستا
شیب مالیم
حجاران میمندی با استفاده از
ﻧﻔﻮذیکند.
ﮐﻮﻩجلوگيری م
برای ساخت برخی خانهها تا  25متر به
درسازندگان روستا
میشود.
اﻳﻦ تا 4
نمودند
ﺑﺮﺧﯽاین
ﺳﺎﺧﺖ ساخت
اقدام به
ابتدایی
ﻓﻀﺎهﺎاستفاده از
کوه و با
طریق ورودی
ﺷﺪﻩبوده و تنها
ﺳﺒﺐتاریک
ﮔﺮمنیمه
فضاها
داﺋﻤﻲکرده
نفوذ
ﺗﺎ درون کوه
ﺗﺎرﻳﮏ
ﻧﻴﻤﻪ
اﻧﺪ .اﻏﻠﺐ
ﮐﺎﻣﻼ
زﻣﺴﺘﺎن
مجموعههﺎ در
ﺧﻨﮏ و
ﺧﺎﻧﻪ
وسایلﺑﺮای
روﺳﺘﺎ
اﺳﺖ از ﺑﻪ
اغلبرا
اند.دم
ﻣﺮ
این
شد.
الزم
عناصر
و
فضاها
با
ای
دهکده
تشکیل
به
منجر
نهایت
در
که
آسايش دائمي
حرارتي،
تبادل
ميمند
اي
ه
صخر
هاي
ه
خان
در
گیرند.
می
نور
ﺷﻮﻧﺪ.ﮐﺮدﻩ-
درون ﮐﻮﻩﻣﻲﻧﻔﻮذ
ﺑﻮدﻩ و ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ٢٥ﻣﱰ
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ﺷﺪﻩ  ٢ﻣﱰ ﺑﻨﺎ ﺷﺪﻩ
ارﺗﻔﺎع
ﺳﻨﮕﻲﻣﱰﺑﻪ
ﺑﻪﻓﻀﺎي
ﳘﭽﻨﲔ
ﻓﻀﺎيﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
ﳘﭽﻨﲔ اﳚﺎد
ﲪﺎم را
،81ﺑﻨﺎ
ارﺗﻔﺎع ٢
ﺳﻨﮕﻲ
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ﻳﻚ
ﺣﺪود
ﺁن
ارﺗﻔﺎع
دﻓﱰ
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ﻗﺪﻳﻤﯽ
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ﻣﻨﺎﺑﻊ:
پالن مدرسه قدیمی روستای میمند
برش طولی و

ﻣﻨﺎﺑﻊ:
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ﮐﺘﻴﺒﻪ ،ﻧﻮﺑﺖ دوم،
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ﭘﻴﻐﻤﱪ ﭼﺎپ
ﻗﻤﺸﻪای،
ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽﻣﻬﺪی
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ﻋﻠﻢ،
.١٣٦٨
ﺳﺎل
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چکیده مقاالت بین المللی
ارزیابی ریزشهای مخاطرهآمیز در تونلهای دایروی به روشهای تحلیلی و عددی
M. Fraldi, F. Guarracino, 2011, “Evaluation of impending collapse in circular tunnels by analytical and
numerical approaches”, Tunnelling and Underground Space Technology, Volume 26, Issue 4, (July
2011), Pages 507-516

برمبنای روش تحلیلی صریح که اخیرا ً توسط مؤلفین پیشنهاد شده است ،مقایسهای با روش عددی برای پیشبینی شکست
پالستیک در تونلهای دایروی گزارش شده است .درحقیقت ،مدلسازی عددی برای ارزیابی شکست پیشرونده که منجربه ریزش
در تونلها میشود ،بسیار پیچیده بوده و نیازمند دقت بسیار زیادی در مدلسازی مسأله و تفسیر نتایج است .به منظور تهیه
یک راهنما برای مهندسینی که با مسائل مربوط به سنگ مواجهاند ،مثالهایی با استفاده از سه نرمافزار تجاری ارائه شده و به
صورت تفصیلی مورد بحث قرارگرفتهاند و نیز با نتایج تحلیلی مقایسه شدهاند.
روش همگرایی -همجواری برای طراحی سیستم تقویت کننده سینه کار تونل با استفاده از پیچسنگهای افقی

Daniel Dias, 2011, “Convergence-confinement approach for designing tunnel face reinforcement by
horizontal bolting”, Tunnelling and Underground Space Technology, Volume 26, Issue 4, (July 2011),
Pages 517-523

تقویت زمین با استفاده از پیچسنگ روشی روبه رشد میباشد .این روش به دلیل ایجاد یک سیستم مقاومتی با دوام ،امکان
استفاده از زمینهای ضعیف در محیطهای حساس را فراهم ساخته است .همچنین میتوان از آن برای تسلیح سینه کار تونل
استفاده کرد.
شبیهسازی عددی چنین فعالیتی به خصوص در شرایط وجود پیچیدگیهای زمینشناسی نیازمند تجربه زیاد و کار سنگین
میباشد .در زمان مراحل اولیه یک پروژه ،وجود مدلهای ساده برای برآورد کارایی سیستم تقویت کننده ضروری به نظر
میرسد.
مدلهای سادهسازی شده موجود برای بررسی بهینه چنین سیستمی تطبیق داده نشدهاند؛ یک شیوه نوین برمبنای روش
همگرایی -همجواری در این مقاله پیشنهاد و آزمایش شده است.
یک روش نوین برای پیشبینی عملکرد  TBMسنگ سخت برای برنامهریزی پروژه
J. Hassanpour, J. Rostami, J. Zhao, 2011, “A new hard rock TBM performance prediction model for
project planning”, Tunnelling and Underground Space Technology, Volume 26, Issue 5, (September
2011), Pages 595-603

در بین تمام روشهای مدلهای استفاده شده برای پیشبینی عملکرد ماشین حفر تونل در سنگهای سخت ،دو روش
برجستهتر بوده و معموالً در صنعت استفاده میشوند .این مدلها ،مدل نیمه نظری مدرسه معدنی کلرادو و مدل تجربی دانشگاه
علم و تکنولوژی تروندهایم نروژ( )NTNUمیباشند .از آنجاییکه هریک دارای مزایا و زمینه کاربرد مخصوص به خود هستند،
انجام پیشبینی دقیقتر با اصالح یکی از مدلهای موجود یا معرفی یک مدل جدید مدنظر قرارگرفته است .به این منظور،
مجموعهای از دادههای عملکرد واقعی ماشین مربوط به پروژههای مختلف حفر تونل با  TBMدر سنگ سخت ،برای بسط یک
مدل جدید پیشبینی عملکرد ،TBMگردآوری و تحلیل شده است .برای تحلیل اطالعات موجود و معرفی یک معادله جدید با
استفاده از مدلهای آماری ،روابط بین پارامترهای مختلف زمینشناسی و پارامترهای عملیاتی  TBMبررسی شده است .نتایج
تحلیل مبین آن است که رابطه محکمی بین پارمترهای زمینشناسی (همچون  ،UCSفاصلهداری درزه و  )RQDو پارامترهای
عملیاتی  TBMبه خصوص شاخص نفوذ برجا ( )FPIوجود دارد .در این مقاله ،یک روش طبقهبندی قابلیت برش و یک نمودار
تجربی جدید ،برای برآورد مقدماتی قابلیت برش تودهسنگ و عملکرد  TBMپیشنهاد شده است.
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نشانگرقابلیتانتقالهیدرولیکیتودهسنگدرزهداربدستآمدهازآزمایشپکربرایتخمیننرخجریانورودیبهتونل
Joon-Shik Moon, 2011, “Representativeness of jointed rock mass hydraulic conductivity obtained
from packer tests for tunnel inflow rate estimate”, International Journal of Rock Mechanics and Mining
Sciences, Volume 48, Issue 5, (July 2011), Pages 836-844

در فعالیتهای فعلی مهندسی ،جریان آب ورودی به داخل تونل درتودهسنگهای درزهدار با استفاده از قابلیت انتقال هیدرولیکی
معادل تخمین زده میشودکه معموالً ازآزمایش پکر بدست میآید .در یک تودهسنگ درزهدار ،البته ،نرخ جریان در فاصله پکرها
عموماً توسط قابلیت انتقال هیدرولیکی درزههایی کنترل میشودکه فاصله پکرها را قطع می کنند و به نوبه خود به مشخصات درزه
و تنش مؤثر قائم درزه وابسته است .اگر حالت تنش ،یا شرایط زمینشناسی درزههایی که فاصله پکر را قطع می کنند خیلی با شرایط
درزههایی که تونل را قطع می کنند ،متفاوت باشد ،قابلیت انتقال معادل تخمین زده شده از آزمایش ممکن است معیار مناسبی
برای تخمین نرخ جریان آب ورودی به تونل نباشد .در این مقاله ،تأثیر محتمل ناشی از تفاوت در شرایط توزیع تنش و مشخصات
زمینشناسی درزههای پیرامون فاصله پکر و درزههای دربرگیرنده تونل برپایه مفهوم رفتار دوگانه هیدور -مکانیکی درزهها مورد
بحث قرار گرفته است .همچنین تأثیر ناهمسانگردی مشخصات تودهسنگ درزهدار دربرگیرنده فاصله پکر با استفاده از روش عددی
و پارامتریک و با استفاده از روش اجزای مجزا مطالعه شده است .برمبنای نتایج تحلیلهای عددی و نیز مرور منابع ،رهنمودها و
پیشنهاداتی برای انجام آزمایش پکر ارائه شده است.
همگرایی تونلهای دایروی در تودهسنگهای االستیک خمیری (االستوپالستیک) با معیار شکست غیرخطی و قانون
جریانغیرپیوسته
A. Serrano, C. Olalla, I. Reig, 2011, “Convergence of circular tunnels in elastoplastic rock masses with
non-linear failure criteria and non-associated flow laws”, International Journal of Rock Mechanics and
Mining Sciences, Volume 48, Issue 6, (September 2011), Pages 878-887

در این مقاله یافتههای جدید در رابطه با پالستیسیته غیرپیوسته برای مطالعه همگرایی در تونلها ارائه شده است .بر رفتار
االستیک -خمیری تودههای سنگی با معیار مقاومتی خطی و غیرخطی و قوانین جریان ناپیوسته تمرکز شده است .تالش شده
است تا « منحنی مشخصه تودهسنگ» برمبنای روش همگرایی -همجواری ترسیم شود و نتایجی که به این روش به دست آمدهاند
با نتایج سایر روشهای محاسباتی مقایسه شدهاند .عبارات ریاضی مشروح برای اجرا در برنامههای صفحهباز کامپیوتری ارائه شدهاند.
مطالعه عددی تأثیر تنش محصورکننده بر خردشدگی سنگ توسط تیغههای TBM

Hongsu Ma, Lijun Yin, Hongguang Ji, 2011, “Numerical study of the effect of confining stress on
rock fragmentation by TBM cutters”, International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences,
Volume 48, Issue 6, (September 2011), Pages 1021-1033
در این مقاله تأثیر تنش محصورکننده برخردشدگی سنگ در زیر تیغههای  TBMبا استفاده از مدلسازی عددی بررسی شده است.
درآغاز ،برمبنای مشخصه منحنی نیرو -نفوذ ،شرایط تنش محصورکننده در تونلسازی  TBMبا استفاده از شاخص محصورشدگی که

بصورت نسبت تنش محصورکننده به مقاومت فشاری تک محوری تعریف میشود ،به سه طبقه کلی طبقهبندی میشود .سپس فرآیند
خردایش در تنشهای محصورکننده مختلف ناشی از تیغههای  TBMبا استفاده از مفهوم میکرومکانیک برپایه روش عددی مطالعه
میشود .مشخص شده است که تنش محصورکننده تأثیر جدی بر عوامل کلیدی خردایش سنگ شامل نیروی چیپس کننده ،زاویه
ترک ،طول مؤثر ترک و پراکندگی انرژی دارد .به خصوص نیروی چیپس کننده و زوایه ترک با رشد نسبت محصورشدگی افزایش
مییابند .هرچند ،برای طول مؤثر ترک یک نسبت نسبت محصورشدگی بحرانی وجود دارد که درآن به حداقل میرسد .ازاینرو ،وقتی
نسبت محصورشدگی ازمقدار بحرانی بزرگتر باشد ،منجربه توسعه خردایش سنگ میشود و برعکس .در مورد مصرف انرژی نیز ،به
صورت مشابه ،چنین نسبت محصورشدگی بحرانیی یافت شده است که درآن انرژی ویژه به مقدار حداکثر خود میرسد .در این مقاله
برای مشاهدات صحرائی که درآنها شرایط تنش محصورکننده منجربه تسهیل خردایش سنگ توسط تیغههای  TBMشده است،
تفسیر و توضیح ارائه شده است.
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رويدادهای تونل
1st Eastern European Tunnelling Conference
18- 21 September 2012 | Budapest (Hungary)
Main topics of the Conference and Exhibition:
• Research
• Contractual practices in underground construction
• Health, Safety and Risk of underground structures
• Maintenance and repair of underground structures
• Immersed and floating tunnels
• Use of Sprayed Concrete
• Mechanization of underground excavations
• Underground and environment
• Long and great depth tunnels
• Training - Conventional tunnelling
• Urban problems - Underground solutions

Organization:
Hungarian Tunneling Association
H-1024 Budapest, Lövõház utca 37.
Email: info@ita-hun.hu
Tel: +36 1 345-9526
Fax: +36 1 345-9550
Web:http://www.eetc2012budapest.com/

Deformation mechanism and excavation process of large span intersection within deep soft rock roadway
17 - 20 October 2012 | Montreal (Canada)
Technical Themes:
Practitioners and researchers are invited to submit TAC 2012 Montreal
abstracts in any of the following broad topic areas/themes:
• Tunnel Excavation: TBMs and Conventional Tunnelling
Contact:
• Investigations and Design
Wayne
Gibson,
(Conference
• Underground Spaces and Tunnel Construction Projects
Manager)
• Aging of Tunnels: Monitoring and Renovation
Email: info@tac2012.ca
• Methods and Products for Tunnel Maintenance
Tel: (604) 241-1297
• Assessment of Underground Structures Condition
Fax: (604) 241-1399
• Urban Tunnelling
Web: http://www.tac2012.ca/
• Contractual Aspects of Tunnelling Projects
Short Course: Breakthrough in Tunnelling
19-21 September | Boulder (CO), USA
Contact:
Levent Ozdemir
780 Kachina Circle
Golden, CO 80401
Phone: 303.526.1905 (work) and 303.999.1390 (cell)
Email: lozdemir1977@aol.com
Web: http://csmspace.com/events/tunneling/

35

Tunnel

Summer 2011, No.15

w w w. i r t a . i r

Iranian Tunnelling Association Magazine

In the name of god
Editorial............................................................................................................................. 2
News ................................................................................................................................. 3
Estimating the settlement of Tehran’s Metro Line 3 Tunnel using Artificial Neural
Networks.......................................................................................................................... 11
Deformation mechanism and excavation process of large span intersection within deep soft
rock roadway..................................................................................................................... 21
Underground dwellings in Iran ........................................................................................ 29
Selected International Paper Abstracts ............................................................................ 33
Tunnelling Events.............................................................................................................. 35

IranianTunnelling Association
Dr. M. Gharouni Nik
Dr. S. Hashemi
Board of Directors of Iranian Tunnelling Association
,Dr. A. Fahimifar, Dr. O. Farzaneh, Dr. M. Gharouni Nik

Proprietor
ِDirector
Chief Editor
Supervised By
Editorial Board

,Dr. S. Hashemi, Dr. M. Jafari, Dr. H. Kanani Moghaddam
,Mr. A. Mozaffari Shams, Dr. M. Sadaghiani
Dr. H. Salari Rad, Dr. M. Sharifzadeh, Dr. A. Yasaghi
Mr.A. Iranzadeh, Mr.M. Khosrotash

Other Contributors

Nashr-e-Fan

Executive Producer

-1
-2
-4

-3

-5
-6
-7

-8

-9

- 10

- 11

- 13
- 14

- 12

-1
-2
-3
-4
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آيين نامه عضويت در انجمن
انواع و شرايط عضويت در انجمن عبارتند از:
عضويت پيوسته
اعضاي پيوسته انجمن بايستي حداقل يكي از شرايط زير باشند.
   - 1موسسان انجمن
   - 2اشخاص با درجه كارشناسي ارشد و باالتر در رشتههاي مرتبط با حداقل دو سال سابقه كار مفيد در صنعت تونل سازي
   - 3اشخاص با درجه كارشناسي ارشد و باالتر در رشتههاي مرتبط و پايان نامه در زمينه تونل با حداقل يك سال سابقه كار مفيد در صنعت
تونلسازي
   - 4اشخاص با درجه كارشناسي در رشته مرتبط با حداقل  4سال سابقه كار مفيد در صنعت تونل سازي
   - 5اشخاص با درجه كارشناسي در ساير رشتهها با حداقل  5سال سابقه كار مفيد در صنعت تونل سازي
تبصره  : 1رشتههاي مرتبط به صنعت تونل سازي شامل :مهندسي عمران – مهندسي معدن – زمين شناسي مهندسي زمين شناسي – مهندسي
برق – مهندسي مكانيك – مهندسي نقشه برداري و شاخههاي وابسته مي باشد.
عضويت وابسته
اشخاصي كه داراي سابقه كاري حداقل دو سال در زمينه علم و صنعت تونل سازي بوده ولي شرايط عضويت پيوسته را نداشته باشند مي توانند
به عضويت وابسته در آيند.
عضويت دانشجويي
كليه اشخاصي كه در رشتههاي مرتبط در دوره كارشناسي يا باالتر در رشتههاي مرتبط به صنعت تونل سازي به تحصيل مشغول هستند ميتوانند
به عضويت دانشجويي انجمن در آيند.
عضويت افتخاري
شخصيتهاي ايراني و خارجي كه مقام علمي آنان در زمينههاي مرتبط با صنعت تونل سازي حایز اهميت خاص باشد و يا در پيشبرد اهداف انجمن
كمكهاي موثر و ارزنده اي نموده باشند مي توانند به عضويت افتخاري انجمن ،انتخاب شوند.
تبصره  : 2اعضاء افتخاري كليه مزاياي اعضاء پيوسته انجمن به جز حق انتخاب شدن به عنوان عضو هيات مديره را دارا هستند.
لطفا" فرم تكميل شده را به نشاني :تهران ،خيابان كارگر شمالي ،نبش خيابان دوم ،ساختمان  ،467طبقه پنجم ،واحد ،41
تلفـن ،88630495-6 :دورنگار 88008754 :دبيرخانه انجمن تونل ايران ،ارسال نماييد.

